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1 Taxa för avfall och slam
Taxan beslutades av kommunfullmäktige 2017-05-23 § 58, och gäller fr. o m 2017-0701. Vid samma tidpunkt upphör tidigare taxa att gälla.
Taxan avser de avgifter som enligt 5 avd. 27 kap. 4-6 § Miljöbalken kan tas ut för
hantering av avfall.

2 Allmänna bestämmelser
2.1 Avgiftskyldighet
Avfallstaxans avgifter för avfallshämtning ska betalas till kommunen. Avfallsavgiften
ska betalas av fastighetsinnehavaren. Med nyttjanderättshavarens medgivande och
kommunens godkännande, kan dock avgiftsskyldigheten överflyttas till
nyttjanderättshavaren. Fastighetsinnehavaren är alltid ansvarig för betalningen. Med
fastighetsinnehavare förstås fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5§
fastighetstaxeringslagen (1997:1 152) ska anses som fastighetsägare. Om
nyttjanderättsinnehavaren inte fullgör sina skyldigheter återgår ansvaret till
fastighetsägaren som ytterst är ansvarig för att avgiften betalas. Betalas inte räkningen
i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelse
och inkasso.
Om ett kärl inte har använts sedan föregående hämtning, räknas det ändå som en
utförd hämtning och debiteras enligt taxan. Det samma gäller om ett kärl inte är
tillgängligt för hämtning (inte framställt eller blockerat) vid det ordinarie
hämtningstillfället eller om fastighetsägaren inte har uppfyllt kraven enligt 2.3.

2.2 Ändringar och uppehåll
Ny kund får ett 190 liters kärl för brännbart restavfall samt ett 140 liters kärl för
matavfall med hämtning varannan vecka om inget annat meddelas. Ändring av antal
kärl, storlek på kärlen, uppställningsplats eller annat som påverkar avfallets mängd
eller förutsättningarna för hämtning av avfallet ska snarast meddelas kommunen.
Uppehåll eller ändringar kortare tidsperioder än sex (6) månader, medför inte avdrag
av avfallsavgiften enligt 31§ i föreskrifter om avfallshanteringen i Partille kommun.
Vid planerad förändring i hämtningsförhållandena ska fastighetsägaren anmäla detta
minst 14 dagar innan ändringen ska träda i kraft.
Tillfälligt uppehåll i hämtningen söks skriftligen till kommunen minst 14 dagar innan
dispensen ska börja gälla. Under tiden för uppehållet i hämtningen (dispensen)
debiteras alltid grundavgiften enligt taxan (3.1 och 3.2).

2.3 Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägaren är skyldig att hålla vägen framkomlig till behållarens
uppställningsplats, d.v.s. den ska vara fri från buskar, nedhängande grenar, parkerade
bilar, redskap, cyklar och dylikt.
Vintertid ska hela dragvägen för kärlet vara skottad och halkbekämpad.
Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för
kommunens eller entreprenörens hämtningsfordon.
Avfallet ska alltid paketeras så att arbetsmiljöproblem, skada eller annan olägenhet
inte uppkommer. Det får t.ex. inte damma vid tömningen.
På hämtningsdagen ska kärlet/kärlen vara lätt tillgängliga, max en meter från
tomtgräns eller vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Kärlet ska vara så placerat
att hämtningshandtaget och hjulen är vända utåt. Kärlet ska inte behöva vridas eller
vändas av den som hämtar soporna. Fastighetsägaren kan mot en särskild avgift få sitt
kärl hämtat och återställt efter tömningen på tomtmark.
Kärl får inte fyllas mer än att det går att stänga locket. Det får inte heller vara så tungt
att det blir uppenbara svårigheter att flytta det. Vid överfullt, för tungt kärl, vid dåligt
emballerat avfall eller om dragvägen för kärlet vintertid inte har skottats och
halkbekämpats kan entreprenören lämna kärlet utan åtgärd. Kärlet kan tömmas vid
annat tillfälle efter att fastighetsägaren har åtgärdat felet och beställt denna
extrahämtning. Särskild avgift debiteras.
Fastighetsägaren ansvarar för rengöring och tillsyn av kärlen.
Fastighetsägaren är skyldig att meddela kommunen vid ett ev. ägarbyte senast 14
dagar innan ägarbytet ska träda i kraft.

2.4 Tillämpning
Frågor angående tillämpning och tolkning av avfallstaxan avgörs av Avfallschefen.
För åtgärd som inte kan debiteras enligt avfallstaxa, fastställs avgiften med hänsyn
till nettokostnaden och tillämpliga bestämmelser i taxan. I övrigt hänvisas till
kommunens lokala Renhållningsordning och till övrig avfallslagstiftning.

3 Hämtning av hushållsavfall
Taxan består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen är viktbaserad.

3.1 Helårsabonnenter med matavfallsinsamling alternativt anmäld och
godkänd varmkompost. Årlig fast avgift i kronor.
Kärl
190 liter
190 liter
190 liter
190 liter
240 liter
370 liter
660 liter

Antal töm per år
4*
13*
26
52*
26
26
26

Exkl. moms
444,00 kr
502,00 kr
631,00 kr
1 146,00 kr
755,00 kr
913,00 kr
1 222,00 kr

Inkl. moms
555,00 kr
627,50 kr
788,75 kr
1 432,50 kr
943,75 kr
1 141,25 kr
1 527,50 kr

För det hushåll som väljer matavfallsinsamling ingår ett 140 liters kärl med tömning
var 14:e dag samt en köksbehållare och papperspåsar.
* Gäller enbart de hushåll som hos Miljöenheten har ansökt och fått ett godkännande
om hämtning med dessa intervall.
Hämtning 4 ggr per år sker efter budning. Hämtningen sker vid nästa ordinarie
hämtningstur för området.
Om uppehåll i hämtning har beviljats enligt villkoren i 2.2 debiteras en grundavgift
under den tid som dispensen avser.
Grundavgift per år:

350,00 kr exkl. moms

437,50 kr inkl. moms

Kunder med denna taxa som vid kommunens kontroller vid upprepade tillfällen inte
har sorterat rätt och inte efter meddelande från kommunen rättat sig efter detta, blir
flyttad till taxan för osorterat avfall (3.2).
Flerfamiljsfastigheter, bostadsrättsföreningar, verksamheter m fl.
Kärl
190 liter
190 liter
240 liter
370 liter
660 liter

Antal töm per år
26*
52
52
52
52

Exkl. moms
631,00 kr
1 146,00 kr
1 238,00 kr
1 431,00 kr
2 263,00 kr

Inkl. moms
788,75 kr
1 432,50 kr
1 547,5 kr
1 788,75 kr
2 828,75 kr

* Gäller enbart de abonnenter som hos Bygg- och Miljökontoret har ansökt och fått
ett godkännande om hämtning med detta intervall.

För de kunder som väljer matavfallsinsamling ingår ett 140 liters kärl med tömning
enligt överenskommelse samt köksbehållare och papperspåsar.
De kunder som har begränsat utrymme kan efter godkännande från kommunen få
kärlen tömda fler gånger per vecka.
Ovanstående avgifter per kärl justeras enligt nedan:
Vid 2 ggr per vecka (104 per år): 2 ggr ovanstående avgift + ytterligare 5 %
Vid 3 ggr per vecka (156 per år): 3 ggr ovanstående avgift + ytterligare 10 %
Vid 4 ggr per vecka (208 per år): 4 ggr ovanstående avgift + ytterligare 15 %
Osv.
Kunder med denna taxa som vid kommunens kontroller vid upprepade tillfällen inte
har sorterat rätt och inte efter meddelande från kommunen rättat sig efter detta, blir
flyttad till taxan för osorterat avfall (3.2).
Underjordsbehållare
Restavfall 2-6 kbm
Restavfall 2-6 kbm
Matavfall 0,5 -1 kbm
Matavfall 0,5 -1 kbm

Antal töm per år
52
26
52
26

Exkl. moms
16 216,00 kr
8 108,00 kr
7 884,00 kr
3 430,00 kr

Inkl. moms
20 270,00 kr
10 135,00 kr
9 855,00 kr
4 287,50 kr

3.2 Helårsabonnenter med osorterat avfall, årlig fast avgift i kronor
Kärl
190 liter
190 liter
240 liter
370 liter
660 liter

Antal töm per år
26
52*
26
26
26

Exkl. moms
1 262,00 kr
2 292,00 kr
1 510,00 kr
1 826,00 kr
2 444,00 kr

Inkl. moms
1 577,50 kr
2 865,00 kr
1 887,50 kr
2 282,50 kr
3 055,00 kr

Om uppehåll i hämtningen har beviljats enligt villkoren i 2.2 debiteras en grundavgift
under den tid som dispensen avser.
Grundavgift per år:

350,00 kr exkl. moms

437,50 kr inkl. moms

Flerfamiljsfastigheter, bostadsrättsföreningar, verksamheter m fl.
Kärl
190 liter
190 liter
240 liter
370 liter
660 liter

Antal töm per år
26*
52
52
52
52

Exkl. moms
1 262,00 kr
2 292,00 kr
2 476,00 kr
2 862,00 kr
4 526,00 kr

Inkl. moms
1 577,50 kr
2 865,00 kr
3 095,00 kr
3 577,50 kr
5 657,50 kr

* Gäller enbart de abonnenter som hos Miljöavdelningen har ansökt och fått ett
godkännande om hämtning med detta intervall.
De kunder som har begränsat utrymme kan efter godkännande från kommunen få
kärlen tömda fler gånger per vecka.
Ovanstående avgifter per kärl justeras enligt nedan:
Vid 2 ggr per vecka (104 per år): 2 ggr ovanstående avgift + ytterligare 5 %
Vid 3 ggr per vecka (156 per år): 3 ggr ovanstående avgift + ytterligare 10 %
Vid 4 ggr per vecka (208 per år): 4 ggr ovanstående avgift + ytterligare 15 %
Osv.

3.3 Helårsabonnenter. Rörlig avgift som tillkommer allt avfall
Avgift per kilo avfall

1,35 per kg exkl. moms

1,69 per kg inkl. moms

3.4 Säsongsabonnenter med matavfallsinsamling alternativt anmäld och
godkänd varmkompost. Årlig fast avgift i kronor.
Kärl

Antal töm per år Exkl. moms

Inkl. moms

190 liter
190 liter

5*
11

436,25 kr
585,00 kr

349,00 kr
468,00 kr

För de kunder som väljer matavfallsinsamling ingår ett 140 liters kärl med tömning
var 14:e dag samt en köksbehållare och papperspåsar.
* Gäller enbart de abonnenter som hos Miljöavdelningen har ansökt och fått ett
godkännande om hämtning med detta intervall
Verksamheter m fl.
Kärl
190 liter
240 liter
370 liter
660 liter

Antal töm per år
22
22
22
22

Exkl. moms
626,00 kr
677,00 kr
782,00 kr
1 018,00 kr

Inkl. moms
782,50 kr
846,25 kr
977,50 kr
1 272,50 kr

För de kunder som väljer matavfallsinsamling ingår ett 140 liters kärl med tömning
enligt överenskommelse samt köksbehållare och papperspåsar.

3.5 Säsongsabonnenter med osorterat avfall, årlig fast avgift
Kärl
190 liter
190 liter

Antal töm per år Exkl. moms
5*
698,00 kr
11
936,00 kr

Inkl. moms
872,50 kr
1 170,00 kr

* Gäller enbart de abonnenter som hos Miljöavdelningen har ansökt och fått ett
godkännande om hämtning med detta intervall

Verksamheter m fl.
Kärl
190 liter
240 liter
370 liter
660 liter

Antal töm per år
22
22
22
22

Exkl. moms
1 252,00 kr
1 354,00 kr
1 564,00 kr
2 036,00 kr

Inkl. moms
1 565,00 kr
1 692,50 kr
1 955,00 kr
2 545,00 kr

3.6 Säsongsabonnenter. Rörlig avgift i kronor som tillkommer allt avfall
Avgift per kilo avfall

1,35 per kg exkl. moms

1,69 per kg inkl. moms

3.7 Gemensamt kärl
Innehavare av två närbelägna småhusfastigheter kan efter särskild prövning använda ett
gemensamt 190 liters kärl för restavfallet samt ett gemensamt kärl för matavfallet.
Förutom nedanstående fasta avgifter tillkommer dels viktavgift enligt 3.3 samt i
förekommande fall en gångavståndsavgift enligt 3.11.

3.7.1 Helårsabonnenter med matavfallsinsamling. Årlig fast avgift i kronor.
Kärl (delat)
190 liter samt
140 liter

Antal töm per år
26

Exkl. moms
900,00 kr

Inkl. moms
1 125,00 kr

3.7.2 Helårsabonnenter med osorterat avfall. Årlig fast avgift i kronor
Kärl (delat)
190 liter

Antal töm per år
26

Exkl. moms
1 800,00 kr

Inkl. moms
2 250,00 kr

Exkl. moms
364,00 kr
686,00 kr

Inkl. moms
455,00 kr
857,50 kr

3.8 Matavfall, 140 liter extra kärl
Kärl
140 liter
140 liter

Antal töm per år
26
52

Till matavfallet tillkommer viktavgift:
Avgift per kilo avfall

1,35 per kg exkl. moms

1,69 per kg inkl. moms

3.9 Reservtaxa
Vid tömningstillfälle då t.ex. vågutrustningen är ur funktion träder reservtaxan in.
Viktuppgifterna från de 5 senaste tömningarna bildar ett medelvärde. Detta
medelvärde blir då ett underlag för en engångsavgift.

3.10 Årlig avgift för gångavstånd
Gångavstånd räknas som enkel väg från kärlets plats till tomtgränsen mot gata.
Där begreppet tomtgräns mot gata inte kan tillämpas (där bilen inte kan stanna vid
tomtgränsen) så räknas gångavståndet från kärlets plats till hämtningsfordonet.
Vid fastigheter med flera kärl räknas gångavståndet till det kärl som står längst från
hämtningsfordonet och gäller då samtliga kärl. Avståndet mäts av entreprenören.
Avgift i kronor för gångavstånd per kärl och år. Exkl. moms
Gångavstånd i meter

Antal tömningar per år
52
26
22
13
11
0
0
0
0
0
0,0-1,0
334 167
142
85
70
1,1–6,0
503 252
211
125 107
6,1–20,0
836 419
354
209 177
20,1-50,0
70
42
35
Per 50 m därutöver* 169 85
* ytterligare för varje påbörjad 50 meters sträcka

5
0
32
48
79
18

4
0
25
39
65
14

Avgift i kronor för gångavstånd per kärl och år. Inkl. moms
Gångavstånd i meter

Antal tömningar per år
52
26
22
13
11
0
0
0
0
0
0,0-1,0
417,50 208,75 177,50 106,25 87,50
1,1–6,0
628,75 315,00 263,75 156,25 133,75
6,1–20,0
1045,00 523,75 442,50 261,25 221,25
20,1-50,0
Per 50 m därutöver* 211,25 106,25 87,50 52,50 43,75
* ytterligare för varje påbörjad 50 meters sträcka

5
0
40,00
60,00
98,75
22,50

4
0
31,25
48,75
81,25
17,50

Vid tätare hämtning än en gång per vecka (52) beräknas avgiften i förhållande till
värdet för 52 hämtningar. 104 är 2 x 52 osv.

3.11 Extra tjänster, byte av kärl, skadat kärl.
Vid tillfällig anhopning av hushållsavfall kan detta lämnas i en extrasäck vid nästa
ordinarie tömning av kärlet. Fastighetsägaren skaffar själv säck (gärna dubbel) som
får rymma högst 240 liter. Säcken placeras intill ordinarie kärl på tömningsdagen.
Det går även att beställa en extra tömning av det ordinarie kärlet. Båda tjänsterna
måste beställas i förväg.
Tjänst
Extrasäck i samband med ordinarie tömning
Extra tömning av kärlet (budning)
Byte av kärlstorlek på kundens begäran
Avgift för skadat eller försvunnet kärl

Exkl. moms Inkl. moms
65,00 kr
81,25 kr
210,00 kr
262,50 kr
100,00 kr
125,00 kr
Enligt entreprenörens självkostnad

Vid extra tömning samt extra säck tillkommer även en viktavgift:
Avgift per kilo avfall

1,35 per kg exkl. moms

1,69 per kg inkl. moms

4 Övriga tjänster
4.1 Organiskt avfall
För hämtning av rent organiskt avfall (matavfall) från restauranger, storkök, butiker
och dylikt.
I abonnemanget ingår ett 140 liters kärl, tömning en gång per vecka (52). Den årliga
avgiften inkluderar ny innersäck av majsstärkelse efter varje tömning och
behandlingsavgifter. Köksbehållare och påsar till lägenheter ingår inte. För denna typ
av kärl debiteras ingen viktavgift.
Årlig avgift:

2 944,00 kr exkl. moms

3 680,00 kr inkl. moms

4.2 Hämtning av kyl, frys och vitvaror
Hämtning sker efter beställning hos kommunens entreprenör för farligt avfall.
Hämtningen sker på överenskommen plats där bilen kan stanna. Gäller enbart kyl,
frys och vitvaror som normalt förekommer i enskilda hushåll.
Hämtning av kyl, frys eller vitvaror.
Pris per enhet:

300 kr exkl. moms

375 kr inkl. moms

Som privatperson kan man lämna kyl, frys och vitvaror utan kostnad på kommunens
återvinningscentral i Öjersjö.

4.3 Hämtning av farligt avfall
Hämtning av farligt avfall från hushåll kan beställas hos kommunens entreprenör för
farligt avfall. Hämtningen sker på överenskommen plats där bilen kan stanna.
Hämtning av farligt avfall från hushåll.
Pris per hämtning

130,00 kr exkl. moms

162,50 kr inkl. moms

Farligt avfall från hushåll kan lämnas utan kostnad på kommunens
återvinningscentral i Öjersjö eller direkt till farligt avfallbilen enligt särskild turlista
på annonserade platser.

4.4 Hämtning av grovavfall
Skrymmande hushållsavfall t ex. möbler, cyklar och barnvagnar som på grund av
storlek eller egenskaper inte ska läggas i ordinarie sopkärl kan hämtas efter
beställning. Grovavfallet ska vara sorterat och vid behov vara märkt med metall,
brännbart resp. obrännbart.
Hämtningen sker på överenskommen plats där bilen kan stanna.

Hämtning grovavfall
Pris för den första m³
Pris för de följande m³

Exkl. moms
220,00 kr
165,00 kr

Inkl. moms
275,00 kr
206,25 kr

4.5 Hämtning av trädgårdsavfall
Hämtningarna sker enligt särskild körlista med ett uppehåll under semesterperioden.
Årlig avgift för 17 hämtningar per år:
Hämtning trädgårdsavfall
240 liters kärl:
370 liters kärl

Exkl. moms
463,00 kr
507,00 kr

Inkl. moms
578,75 kr
633,75 kr

Extratömning av kärlet utöver de schemalagda tömningarna:
Tömning per kärl och tillfälle:

176,00 kr exkl. moms

220,00 kr inkl. moms

Avgiften förutsätter att kärlet är framkört till tomtgränsen eller där
hämtningsfordonet kan stanna på hämtningsdagen.

5 Slamtömning
5.1 Slutna tankar
Slutna tankar töms efter beställning. Tömningen sker senast 5 arbetsdagar efter
beställning.
Avgift utgår per gång och anläggning.
Volym
Mindre än 1,5 m³
1,6 m³ - 3,0 m³
3,1 m³ – 6,0 m³
För varje ytterligare m³

Kostnad per tömning
Exkl. moms
Inkl. moms
396,00 kr
495,00 kr
496,00 kr
620,00 kr
681,00 kr
851,25 kr
72,00 kr
90,00 kr

5.2 Slamavskiljare och Minireningsverk
Tömning av slamavskiljare sker efter körlista minst en gång per år eller med den
frekvens som Miljöavdelningen har beslutat.
Extra slamsugning kan ske efter överenskommelse med entreprenören och till nedan
angiven taxa.
Avgift utgår per gång och anläggning.
Volym
Mindre än 1,5 m³
1,6 m³ - 3,0 m³
3,1 m³ – 6,0 m³
För varje ytterligare m³

Kostnad per tömning
Exkl. moms
Inkl. moms
400,00 kr
500,00 kr
536,00 kr
670,00 kr
801,00 kr
1 001,25 kr
72,00 kr
90,00 kr

5.3 Fettavskiljare
Tömning av fettavskiljare sker efter körlista minst en gång per år eller med den
frekvens som Va-verket eller Miljöavdelningen har beslutat.
Extra tömning kan ske efter överenskommelse med entreprenören och till nedan
angiven taxa.

Avgift utgår per gång och anläggning.
Volym
Mindre än 1,0 m³
1,1 m³ - 2,0 m³
2,1 m³ - 3,0 m³
3,1 m³- 4,0 m³
4,1 m³ - 5,0 m³
5,1 m³ - 6,0 m³
6,1 m³ - 7,0 m³
7,1 m³ - 8,0 m³
8,1 m³ - 9,0 m³
9,1 m³ - 10,0 m³
För varje ytterligare m³

Kostnad per tömning
Exkl. moms
Inkl. moms
825,00 kr
1 031,25 kr
1 237,00 kr
1 546,25 kr
1 660,00 kr
2 075,00 kr
2 057,00 kr
2 571,25 kr
2 463,00 kr
3 078,75 kr
2 876,00 kr
3 595,00 kr
3 231,00 kr
4 038,75 kr
3 586,00 kr
4 482,50 kr
3 942,00 kr
4 927,50 kr
4 297,00 kr
5 371,25 kr
355,00 kr
443,75 kr

5.4 Tillägg för slamsugningstjänster
Tilläggstjänst
Exkl. moms
Inkl. moms
6,00 kr
7,50 kr
Slanglängder över 25
meter, pris per meter
400,00 kr
500,00 kr
Akuttömning under
ordinarie arbetstid
744,00 kr
930,00 kr
Akuttömning efter
ordinarie arbetstid
343,00 kr
428,75 kr
Bomkörning *
* Avgift för beställd eller aviserad tömning som inte har kunnat utföras på grund av
abonnentens förskyllan, t.ex. då brunnen inte har varit åtkomlig.

6 Återvinningscentralen (ÅVC) i Öjersjö
6.1 Regler och kostnader för hushållen
Varje hushåll erhåller efter ansökan ett (1) återvinningskort till ÅVC. Önskar
abonnenten ytterligare kort (dubblettkort, borttappat kort eller stulet kort) debiteras
med följande:
Ytterligare kort

100,00 kr exkl. moms

125,00 kr inkl. moms

Kortet måste medföras vid varje besök av ÅVC och används för att öppna bommen
vid infarten och för att registrera besöket i kommunens kunddatabas. Kortet får
enbart användas för att lämna avfall som har uppkommit i det egna hushållet.
Antalet årliga ”fria” besök vid ÅVC (de som ingår i taxan) är maximerat till:
10 årliga besök för hushåll boende i villa
5 årliga besök för hushåll boende i lägenhet
Vid ytterligare besök debiteras en avgift:
Kostnad per besök

200,00 kr exkl. moms

250,00 kr inkl. moms

Vid varje besök får avlämnas en mängd grovavfall som motsvarar vad som kan (och
får) lastas på en normal släpkärra eller max 3 m³.
Fordon med större tjänstevikt än 3,5 ton får inte besöka ÅVC.

6.2 Regler och kostnader för verksamheter och företag
Kommunens ÅVC är i första hand avsedd för grovavfall från hushållen.
Verksamheter och företag kan efter ansökan erhålla ett särskilt återvinningskort till
ÅVC.
Önskar abonnenten ytterligare kort (dubblettkort, borttappat kort eller stulet kort)
debiteras detta med:
Ytterligare kort

100,00 kr exkl. moms

125,00 kr inkl. moms

Kortet måste medföras vid varje besök av ÅVC och används för att öppna bommen
vid infarten och för att registrera besöket i kommunens kunddatabas.
Kortet får enbart användas för att lämna det grovavfall som har uppkommit i den
egna verksamheten eller företaget.
De verksamheter och företag som har ett eget avfallsabonnemang och därmed betalar
en fast avgift för sitt egna kärl/abonnemang har rätt till tre (3) ”fria” besök per år.

Vid ytterligare besök (utöver de som beskrivs ovan), samt för övriga verksamheter
och företag debiteras en avgift.
Kostnad per besök

200,00 kr exkl. moms

250,00 kr inkl. moms

Vid varje besök får avlämnas en mängd grovavfall som motsvarar vad som kan (och
får) lastas på en normal släpkärra eller max 3 m³. Vill verksamheten/företaget lämna
mer avfall vid samma tillfälle, ska återvinningskortet (med hjälp av personalen)
registreras för det antal besök som motsvarar den mängd avfall som man avser att
lämna.
Verksamheter och företag får inte lämna farligt avfall på kommunens ÅVC.
Fordon med större tjänstevikt än 3,5 ton får inte besöka ÅVC.

7 Övrigt
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift för omhändertagande av avfall
och orenlighet som avses i Renhållningsordningen, enligt de angivna grunderna eller
om Samhällsbyggnadskontorets kostnader för att omhänderta avfallet avsevärt högre
eller lägre än för fastigheter i allmänhet, äger Samhällsbyggnadskontoret rätt att
träffa avtal om avfallsavgiftens storlek och övriga villkor.

