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1. Allmänna bestämmelser 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall som enligt 
15 kap. 2 § miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall, hos annan verksamhet, som är 
jämförligt med hushållsavfall. 

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i föreskrifter om avfallshantering för AÖS. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2016. 

 

2. Principer 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att 
incitament ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt bete-
ende som följd (Miljöbalken 27 kap 5 §). 

Renhållningstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret. 

Renhållningstaxan ska successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer i alla led inom 
avfallshanteringen. 

Renhållningstaxan ska vara tydlig och enkel att förstå, tillämpa och kommunicera. 

Renhållningstaxan ska följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abon-
nemang i samtliga medlemskommuner. 

Totalavgiften ska bestå av en grundavgift och en avgift som på lämpligt sätt kan indelas i av-
gifter för hämtning och behandling, etc. 

Tilläggsavgifter kan debiteras vid gångavstånd till behållare, vid försvårad hämtning eller vid 
andra omständigheter som anses försvårande. 
 

2.1  Återvinningscentraler (ÅVC) 

Hushållens avlämning vid ÅVC ska i grunden vara avgiftsfri, men avgifter kan tillämpas för av-
lämning av annat avfall än vad som betecknas som hushållsavfall det vill säga större mängder 
bygg- och rivningsavfall. 
 

2.2  Samordning 

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med 
förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och AÖS direktion före-
slår nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas. 
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3. Utformning 

I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, avgifter för tömning av enskilda avloppsan-
läggningar, hämtning av latrin samt hemtagning och byte av kärl mm. I taxan finns dessutom 
mottagningsavgifter vid återvinningscentraler och avgifter för hämtning av grovavfall.  

Avgiften för sophämtning består av grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift. Till-
lägg för gångavstånd mm tillkommer.  
 

3.1  Grundavgift 

Grundavgiften ska täcka kommunalförbundets övergripande kostnader såsom information, 
planering, fakturering och annan administration. Kostnaderna för drift av återvinningscen-
traler samt medel för avsättningar av kostnader för nedlagda deponier ingår även i de över-
gripande kostnaderna.  

Grundavgiften tas ut från alla fastigheter som nyttjas eller kan nyttjas på sådant sätt att hus-
hållsavfall uppstår.  

Detta innebär att grundavgift tas ut från: 
 

- alla beboeliga småhus, flerbostadshus och fritidshus. Med småhus avses hus med 1-2 
lägenheter. Med flerbostadshus avses hus med 3 lägenheter eller fler. När flera hus 
finns på samma fastighet görs bedömning om huruvida husen utgörs av ett hushåll 
eller inte. Grundavgiften faktureras utifrån hur många hus som utgör separata hus-
håll. 

- alla beboeliga lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta 
innebär förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men 
inte sjukhus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och likande verksamheter. Radhus-
fastigheter jämställs med småhus eller lägenheter efter fastighetens taxering. 

- alla verksamhetslokaler där lokalerna är utformade med någon form av personalut-
rymmen eller utgör samlingslokal. Med personalutrymmen avses kontor, fikarum el-
ler dylikt.  

Med beboeliga hus och lägenheter avses bostäder som kan eller avses kunna bebos. Detta 
innebär att grundavgift faktureras även bostäder som ska eller håller på att renoveras. 
Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.  
 

Grundavgiften är uppdelad i två nivåer: 

- Grundavgift för småhus och verksamheter 

- Grundavgift för fritidshus och lägenhet i flerbostadshus 

 



Renhållningstaxa AÖS 2016 

 

 6  

  

3.2  Hämtningsavgift och behandlingsavgift 

Hämtningsavgiften ska täcka kommunalförbundets kostnader för insamling av hushållsavfal-
let. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek och hämtningsintervall samt 
eventuella tillägg för gångavstånd, mm. 

Hushållsavfallet delas in i två kategorier enligt nedan:   

- matavfall är lätt nedbrytbart biologiskt hushållsavfall som separerats från övrigt hus-
hållsavfall  

- brännbart avfall är både det hushållsavfall som enligt renhållningsföreskrifterna be-
nämns restavfall, dvs. hushållsavfall där matavfall separerats, och det som benämns 
basavfall, där matavfall inte separerats. 
 

Utsortering av matavfall erbjuds endast inom områden med sortering av matavfall enligt be-
slut i AÖS. 
 

Behandlingsavgiften debiteras av den behandlande anläggningen. Behandlingsavgiftens stor-
lek varierar med abonnemangstyp, behållarstorlek och hämtningsintervall. 

Följande behandling sker. 

- Brännbart avfall förbränns vid Skövde värmeverk. Här sker energiåtervinning i form 
av produktion av el samt fjärrvärme och fjärrkyla. 

- Matavfall rötas vid Falköpings kommuns biogasanläggning. Matavfallet används för 
produktion av fordonsbränsle och som jordförbättringsmedel. 

 

3.3  Speciella avgifter  

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar AÖS om 
avgift från fall till fall med ledning av tim- och behandlingskostnader etc.  

 

4. Fastighetsägarens ansvar 

Med fastighetsägare avses den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastig-
hetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.  

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den 
som är ytterst ansvarig för att teckna abonnemang med AÖS för den del av avfallet som ut-
görs av hushållsavfall.  

Fastighetsägaren skall snarast anmäla till AÖS, dess entreprenörer eller till av AÖS anlitat fak-
tureringsföretag ändring av ägandeförhållanden eller abonnemangets omfattning, placering 
av behållare etc. Beslutad avgiftsändring tillämpas normalt från följande kalendermånad. Har 
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fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre avgift, påförs han denna retroak-
tivt.  

Samfällighet, vägförening eller liknande kan teckna abonnemang i fastighetsägares ställe.  
 

4.1  Betalning 

Fastighetsägaren skall betala avgifter till av AÖS anlitat faktureringsföretag. Avgifter kan de-
biteras i förskott. Debiterade avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. 
Betalas inte avgiften inom tid som anges på fakturan tillkommer en påminnelseavgift samt 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. Om betalning 
ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso. 

 

5. Avgifter 

Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt. 

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och 
behandlingsavgift samt eventuella tillägg (t.ex. gångavstånd och avgift för försvårad hämt-
ning). 

 

5.1  Grundavgifter  

 

 
Småhus och verksamheter 

 
675 kr per år 

 
Fritidshus och lägenhet i flerbostadshus 

 
338 kr per år 
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5.2  Hämtningsavgifter och behandlingsavgifter 

 

Småhus i områden med sortering av matavfall 

 
Vid delat kärl betalar varje kund grundavgift på 675 kr per år.  
Hämtningsavgiften betalas av den som står för abonnemanget. 

 

Kärl 120-140 liter brännbart +  
Kärl 140 liter mat 

Grundavgift 
Hämtnings- 

avgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Behandlingsavgift 
matavfall 

Summa  
avgift (kr/år) 

Matavfall                1 gång/2 veckor 
Brännbart avfall    1 gång/4 veckor 

675 kr 323 kr 126 kr 179 kr 1 303 kr 

Matavfall                1 gång/2 veckor 
Brännbart avfall    1 gång/4 veckor 
delat kärl  

675 kr 323 kr 126 kr 179 kr 1 303 kr 

Matavfall                1 gång/2 veckor 
Brännbart avfall    1 gång/2 veckor 

Enbart för familjer med blöjbarn upp till  
3 år eller då särskilda behov finns till följd 
av sjukdom. 

675 kr 496 kr 253 kr 179 kr 1 603 kr 

 

 

Kärl 190 liter brännbart +  
Kärl 140 liter mat 

Grundavgift 
Hämtnings- 

avgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Behandlingsavgift 
matavfall 

Summa  
avgift (kr/år) 

Matavfall               1 gång/2 veckor 
Brännbart avfall   1 gång/4 veckor 

675 kr 605 kr 171 kr 179 kr 1 630 kr 

Matavfall                1 gång/2 veckor 
Brännbart avfall    1 gång/2 veckor 

Enbart för familjer med blöjbarn upp till  
3 år eller då särskilda behov finns till följd 
av sjukdom. 

675 kr 732 kr 344 kr 179 kr 1 930 kr 
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Kärl 240 liter brännbart +  
Kärl 140 liter mat 

Grundavgift 
Hämtnings- 

avgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Behandlingsavgift 
matavfall 

Summa  
avgift (kr/år) 

Matavfall                1 gång/2 veckor 
Brännbart avfall    1 gång/4 veckor 

675 kr 828 kr 216 kr 179 kr 1 898 kr 

Matavfall               1 gång/2 veckor 
Brännbart avfall   1 gång/2 veckor 

Enbart för familjer med blöjbarn upp till  
3 år eller då särskilda behov finns till följd 
av sjukdom. 

675 kr 910 kr 434 kr 179 kr 2 198 kr 

 

 

Kärl 370 liter brännbart +  
Kärl 140 liter mat 

Grundavgift 
Hämtnings- 

avgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Behandlingsav-
gift  

matavfall 

Summa 
avgift (kr/år) 

Matavfall               (26 tömningar/år) 
Brännbart avfall   (13 tömningar/år) 
(kan ej nytecknas) 

675 kr 1 107 kr 334 kr 179 kr 2 295 kr 

Matavfall               (26 tömningar/år) 
Brännbart avfall   (26 tömningar/år) 
(kan ej nytecknas) 

Enbart för familjer med blöjbarn upp till  
3 år eller då särskilda behov finns till följd 
av sjukdom. 

675 kr 1 072 kr 669 kr 179 kr 2 595 kr 

 

 

Kärl 140 liter +  
Egen godkänd kompost 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift  
(kr/år) 

Brännbart avfall 1 gång/4 veckor 675 kr 502 kr 126 kr 1 303 kr 

 

 

Kärl 190 liter +  
Egen godkänd kompost 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Brännbart avfall 1 gång/4 veckor 
(kan ej nytecknas) 

675 kr 784 kr 171 kr 1 630 kr 
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Planerad extrahämtning i områden med sortering av matavfall 
         (gäller endast för kunder med matavfallsabonnemang) 
 

Hämtning sker efter kontakt och medgivande av AÖS eller dess entreprenörer.  

 

Avgift för planerad extrahämtning brännbart 
avfall.  
Gäller endast i områden med sortering av 
matavfall. 

Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/gång) 

Kärl 140 – 240 liter för brännbart avfall  
Kr/kärl och hämtning 

64 kr 11 kr 75 kr 

 

Övrigt  

Årshämtning 2 tömningar/år 

Endast vid beviljat undantag för årshämtning* 

Kärl 190 liter 
Hämtningsintervall 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Permanentboende, 2 gånger/år 675 kr 53 kr 22 kr 750 kr 

* Vid beviljat undantag för årshämtning skall kärlet endast ställas fram då tömning beställts. 

 

Miniabonnemang 4 tömningar/år 
(kan ej nytecknas) 
 

Kärlstorlek Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift  
(kr/år) 

90-240 liter 675 kr 106 kr 44 kr 825 kr 
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För de kunder i matavfallsområdet som väljer att inte sortera ut sitt matavfall gäller avgif-
ter enligt nedan. 
 

Kärl 120-140 liter för brännbart 
avfall 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Brännbart avfall 1 gång/2 veckor 675 kr 895 kr 253 kr 1 823 kr 

Brännbart avfall 1 gång/2 veckor 
delat kärl 

675 kr 895 kr 253 kr 1 823 kr 

 
 

Kärl 190 liter för brännbart avfall Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift  
(kr/år) 

Brännbart avfall 1 gång/vecka 
(kan ej nytecknas) 

675 kr 2 069 kr 686 kr 3 430 kr 

Brännbart avfall 1 gång/2 veckor 675 kr 1 131 kr 344 kr 2 150 kr 

Brännbart avfall 1 gång/8 veckor 
(kan ej nytecknas) 

675 kr 1 050 kr 93 kr 1 818 kr 

 
 

Kärl 240 liter för brännbart avfall Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Brännbart avfall 1 gång/2 veckor 675 kr 1 309 kr 434 kr 2 418 kr 

Brännbart avfall 1 gång/2 veckor 
delat kärl 
(kan ej nytecknas) 

675 kr 1 309 kr 434 kr 2 418 kr 

 
 

Kärl 370 liter för brännbart avfall Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Brännbart avfall 1 gång/2 veckor  
(kan ej nytecknas) 

675 kr 1 471 kr 669 kr 2 815 kr 

 
 

 

 



Renhållningstaxa AÖS 2016 

 

 12  

  

 

Extrakärl  
(gäller endast för kunder som tackat nej till sortering av matavfall) 
 

Extrakärl 140-240 liter för brännbart avfall Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

140 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 375 kr 253 kr 628 kr 

190 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 611 kr 344 kr 955 kr 

240 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 789 kr 434 kr 1 223 kr 

 

 

Småhus i områden som inte beretts möjlighet till sortering av matavfall 

 
Samfällighet eller bostadsrättsförening kan i fastighetsägares ställe teckna abonnemang motsva-
rande flerbostadshus och verksamheter. 
 

 
Kärl 120 – 140 liter 
Hämtningsintervall 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

 
Permanentboende, 1 gång/2 veckor 

 
675 kr 

 
375 kr 

 
253 kr 

 
1 303 kr 

Permanentboende, 1 gång/2 veckor 
delat kärl 675 kr 

375 kr 253 kr 1 303 kr 

Permanentboende, 1 gång/4 veckor 
(endast vid beviljat undantag för 4-
veckorshämtning) 

675 kr 
152 kr 126 kr 953 kr 

 
 

 
Kärl 190 liter 
Hämtningsintervall 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

 
Permanentboende, 1 gång/2 veckor 

675 kr 611 kr 344 kr 1 630 kr 

Permanentboende, 1 gång/8 veckor 
(kan ej nytecknas) 

675 kr 530 kr 93 kr 1 298 kr 
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Kärl 240 liter  
Hämtningsintervall 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Permanentboende, 1 gång/2 veckor 675 kr 789 kr 434 kr 1 898 kr 

 

 

Kärl 370 liter  
Hämtningsintervall 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Permanentboende, 1 gång/2 veckor 
(kan ej nytecknas) 

675 kr 951 kr 669 kr 2 295 kr 

 

 

Kärl 190 liter  
Hämtningsintervall 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Permanentboende, 2 gång/år 
(endast vid beviljat undantag för 
årshämtning)* 

675 kr 53 kr 22 kr 750 kr 

 
* Vid beviljat undantag för årshämtning skall kärlet endast ställas fram då tömning beställts. 

 

 

Gemensamma behållare 
Hämtningsintervall 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Permanentboende, abonnemang i 
gemensam behållare.* 
Hämtning sker varannan vecka året 
om. 

675 kr 375 kr 253 kr 1 303 kr 

 
* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 
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Fritidshus och sommaröppna verksamheter 

 

 

Sommarabonnemang för fritidshus (maj – september) 

 
Fritidshus kan endast teckna abonnemang 120 liter – 240 liter. 

Vid delat kärl betalar varje kund grundavgift på 338 kr per år.  
Hämtningsavgiften betalas av den som står för abonnemanget. 
 

 
Hämtningsintervall  
maj – september 

Kärlstorlek 

Grundavgift 
Hämtningsav-

gift 

Behandlingsav-
gift brännbart 

avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

120-140 liter* 338 kr 234 kr 97 kr 669 kr 

120-140 liter 338 kr 262 kr 116 kr 716 kr 

120-140 liter delat kärl 338 kr 262 kr 116 kr 716 kr 

190 liter 338 kr 414 kr 159 kr 911 kr 

240 liter 338 kr 535 kr 200 kr 1 073 kr 

*Avser endast Skara kommun, 10 tömningar under perioden maj - september 

 

Gemensamma behållare Grundavgift 
Hämtnings- 

avgift 

Behandlings-
avgift bränn-

bart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Sommarboende, abonnemang i gemensam 
behållare.* 
Hämtning sker varannan vecka under tiden 
maj-september. 

338 kr 262 kr 116 kr 716 kr 

 
* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 
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Sommarabonnemang för verksamheter (maj – september) 

 

Hämtningsintervall  
maj – september 

Behållarstorlek 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Säck 160-240 liter 
(kan ej nytecknas) 

338 kr 389 kr 134 kr 861 kr 

190 liter 338 kr 414 kr 159 kr 911 kr 

240 liter 338 kr 535 kr 200 kr 1 048 kr 

370 liter 338 kr 664 kr 309 kr 1 311 kr 

660 liter 338 kr 1 183 kr 550 kr 2 071 kr 

Container 3-4 kbm 338 kr 8 005 kr 2 503 kr 10 846 kr 

Container 6 kbm 338 kr 7 770 kr 5 005 kr 13 113 kr 

Container 8 kbm 338 kr 7 615 kr 6 673 kr 14 626 kr 

 

 

Förlängt sommarabonnemang för verksamheter (april – oktober) 

 

Hämtningsintervall  
april – oktober 

Behållarstorlek 

Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

190 liter 338 kr 505 kr 211 kr 1 054 kr 

240 liter 338 kr 620 kr 268 kr 1 226 kr 

370 liter 338 kr 805 kr 411 kr 1 554 kr 

660 liter 338 kr 1 432 kr 734 kr 2 504 kr 

Container 3-4 kbm 338 kr 9 799 kr 3 336 kr 13 473 kr 

Container 6 kbm 338 kr 9 296 kr 6 673 kr 16 307 kr 

Container 8 kbm 338 kr 8 962 kr 8 898 kr 18 198 kr 
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Hämtning av latrin vid småhus och fritidshus 

 

 

 
Latrin 
Antal och hämtningsintervall 

 
Hämtningsavgift 

 
Permanentboende, 1 gång/2 veckor  

(26 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

3 464 kr 

 
Sommarboende, 1 gång/2 veckor  
maj – september 

(6 latrinkärl ingår i abonnemanget)* 

1 400 kr 

 
Sommarboende, 1 gång/2 veckor  
maj – september från gemensamma platser vid fritidshusområde 

(6 latrinkärl ingår i abonnemanget)* 

1 275 kr 

Turistabonnemang sommar, 1 gång/2 veckor (15 tömningar) 
april – oktober 
 
(kan ej nytecknas) 

2 494 kr 

* Möjlighet att köpa till extra latrinkärl finns, se avsnitt 5.3 ”Övriga avgifter”. 
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Flerbostadshus i områden med sortering av matavfall 

 

Gäller endast i område för sortering av matavfall. 

För flerbostadshus som väljer att sortera matavfall tillkommer en behandlingsavgift per 
matavfallskärl. AÖS avgör minsta antalet kärl.  

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för brännbart avfall. 

 

Kärl 140 liter mat 
 

Behandlingsavgift  
matavfall 

 
Summa  

avgift (kr/år) 

Matavfall 1 gång/2 veckor 179 kr 179 kr 

 
Matavfall 1 gång/ vecka 

358 kr 358 kr 

 

 

 

För flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet. 

 

Miljöavgift 

 
Avgift per lägenhet och år 

i flerbostadshus 

 
Gäller flerbostadshus som inte sorterar  
matavfall 

520 kr 
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Flerbostadshus och verksamheter etc. (abonnemang för brännbart avfall) 

 

Kärl 120-140 liter  
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

1 gång/2 veckor (kan ej nytecknas) 375 kr 253 kr 628 kr 

 

Kärl 190 liter  
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

1 gång/vecka 1 322 kr 686 kr 2 008 kr 

1 gång/2 veckor 611 kr 344 kr 955 kr 

 

Kärl 240 liter  
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

2 gånger/vecka (kan ej nytecknas) 3 660 kr 1 735 kr 5 395 kr 

1 gång/vecka 1 702 kr 868 kr 2 570 kr 

1 gång/2 veckor 789 kr 434 kr 1 223 kr 

 

Kärl 370 liter 
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

2 gånger/vecka (kan ej nytecknas) 4 463 kr 2 675 kr 7 138 kr 

1 gång/vecka (kan ej nytecknas) 2 062 kr 1 338 kr 3 400 kr 

1 gång/2 veckor 951 kr 669 kr 1 620 kr 

 

Kärl 600-660 liter  
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

3 gånger/vecka (kan ej nytecknas) 19 609 kr 7 156 kr 26 765 kr 

2 gånger/vecka 7 964 kr 4 771 kr 12 735 kr 

1 gång/vecka 3 680 kr 2 385 kr 6 065 kr 

1 gång/2 veckor 1 695 kr 1 193 kr 2 888 kr 
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Flerbostadshus och verksamheter etc. (abonnemang för brännbart avfall) 

 

Säck 160-240 liter  
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

2 gånger/vecka (kan ej nytecknas) 3 459 kr 1 156 kr 4 615 kr 

1 gång/vecka (kan ej nytecknas) 1 729 kr 579 kr 2 308 kr 

1 gång/2 veckor (kan ej nytecknas) 584 kr 289 kr 873 kr 

 

Container 3-4 kbm  
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

1 gång/vecka (kan ej nytecknas) 25 934 kr 10 844 kr 36 778 kr 

1 gång/2 veckor 12 092 kr 5 421 kr 17 513 kr 

 

Container 6 kbm  
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

1 gång/vecka 23 029 kr 21 686 kr 44 715 kr 

1 gång/2 veckor 10 449 kr 10 844 kr 21 293 kr 

 

Container 8 kbm 
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

2 gånger/vecka 47 182 kr 57 831 kr 105 013 kr 

1 gång/vecka 21 092 kr 28 916 kr 50 008 kr 

1 gång/2 veckor 9 355 kr 14 458 kr 23 813 kr 

 

Container 10 kbm 
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

3 gånger/vecka (kan ej nytecknas) 135 709 kr 108 434 kr 244 143 kr 

2 gånger/vecka 43 969 kr 72 289 kr 116 258 kr 

1 gång/vecka 19 218 kr 36 145 kr 55 363 kr 

1 gång/2 veckor 8 290 kr 18 073 kr 26 363 kr 
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Restauranger och storkök 

Gäller endast efter särskilt godkännande av AÖS. 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för brännbart avfall. Kunden anskaffar och bekostar 
själv erforderliga påsar och säckar av papper. 

 

Kärl 140 liter för matavfall 
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 

matavfall 
Summa avgift 

(kr/kärl och år) 

2 gånger/vecka  2 265 kr 1 148 kr 3 413 kr 

1 gång/vecka 1 051 kr 574 kr 1 625 kr 

1 gång/2 veckor 525 kr 288 kr 813 kr 

 
Hämtning av brännbart avfall  
Abonnemang tecknas i enlighet med abonnemang för hämtning av brännbart avfall vid flerbostadshus, verk-
samheter etc. 

 

Korttidsabonnemang för hämtning av basavfall och latrin vid festivaler, 
evenemang etc. 

Kan tecknas som längst under 2 veckor. 

 

Storlek Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift bränn-

bart avfall 
Summa avgift 

(kr/st och hämtningstillfälle) 

Kärl 140-240 liter 396 kr 14 kr 410 kr 

Kärl 660 liter 476 kr 47 kr 523 kr 

Container 6 kbm 1 082 kr 418 kr 1 500 kr 

Container 8 kbm 1 319 kr 556 kr 1 875 kr 

Container 10 kbm 1 555 kr 695 kr 2 250 kr 

Latrinkärl   300 kr 

 

Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan. 

Kärl (kr/st)       295 kr (maximalt faktureras avgift för 5 st kärl) 

Container (kr/st)    1 338 kr  
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5.3  Övriga avgifter 

 

Extra hämtningar 

Extra hämtningar medges endast till kund. 
 

Avgift för hämtning av extra säckar på 
ordinarie hämtningsdag 

Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 

Säck 160-240 liter  
Kr/säck och hämtning 

64 kr 11 kr 75 kr 

 

Avgift för extra hämtning av kärl och  
container på annan dag än ordinarie  
hämtningsdag 

Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 

Kärl 120 - 660 liter  
Kr/behållare och hämtning 

384 kr 26 kr 410 kr 

Container 3-10 kbm 
Kr/behållare och hämtning 

2 082 kr 418 kr 2 500 kr 

 

Avgift för tömning av kärl och container som 
inte varit tillgänglig på ordinarie hämtnings-
tid 

  Summa avgift 

Kärl och container, 120 liter – 10 kbm 
Kr/behållare och hämtning 

  410 kr 

 

 

Tillägg för gångavstånd 

     Nedanstående gäller i alla kommuner utom Skara Nedanstående gäller i Skara kommun 

Kärl och säckar 
 

Avgift/hämtning och  
behållare 

Kärl och säckar 
 

Avgift/hämtning och  
behållare 

6-15 m 25 kr 10-15 m 25 kr 

16-25 m 70 kr 16-25 m 70 kr 

Över 26 m 145 kr Över 26 m 145 kr 

 
Gångavståndstillägg medges i undantagsfall upp till maximalt 45 meter.  
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Tillägg för försvårad hämtning 

Hämtning från container som behöver dras fram innan de kan tömmas, står placerade under tak eller dylikt (kan ej 
nytecknas). 

Kärl, säck och container Avgift/ hämtställe och gång 

Hämtning i utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller 
”Anvisningar om hämtning av hushållsavfall” eller på annat sätt är försvå-
rande. 

325 kr 

Avser hämtning från container som behöver dras fram innan de kan 
tömmas, dvs står placerade under tak eller dylikt. 
(Kan ej nytecknas) 

125 kr 

 
Komprimerat avfall 
Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av AÖS och prissätts från fall till fall beroende på 
tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas) 

 

Hämtning och mottagning av hushållens grovavfall 
 

Hämtning av grovavfall Avgift/timma 

Komprimerande sopbil med chaufför 820 kr 

Paketbil med chaufför 563 kr 

Extra medföljande personal 278 kr 

 
Hämtning av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som AÖS godkänt. Se mer angående hämtning av grovavfall 
i ”Sorteringsanvisningar till föreskrifter om avfallshantering”. 
För större städningar kan container för utsorterat brännbart avfall beställas av AÖS utsedd entreprenör. Farligt avfall och 
elavfall etc. får ej läggas i containern. 
 

Mottagning vid återvinningscentraler Avgift/st 

Hushållens grovavfall 0 kr 

Blandade säck- och kärlsopor  
(endast vid Falevi ÅVC) 

100 kr 

 
Fastighetsrelaterat avfall lämnat av hushåll 
Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda. Se företag och verksamhetsavfall, avsnitt 3.4. 

Endast mindre mängder asbest tas emot i AÖS regi vid Risängen och Falevi avfallsanläggning. Med mindre mängd enstaka 
bitar av sådan storlek att kunden av egen kraft kan lägga det behållaren. Asbest ska vid avlämnandet vara inplastat och upp-
märkt. Större mängder asbest hänvisas direkt till aktörer med tillstånd att hantera avfallet. 
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Byte och hemtagning av containrar och kärl 

Fastighetsägarens eget byte av rengjort kärl sker på av AÖS anvisade platser. Vid avlämnandet ska kontakt tas med perso-
nal på plats. Kontakt tas med AÖS innan byte av container. 

Byte av behållarstorlek  Avgift 

Fastighetsägaren ombesörjer rengöring och byte av behållare 0 kr 

AÖS ombesörjer byte av kärl 300 kr 

AÖS ombesörjer byte av container 1 350 kr 

 

 

Hemtagning av behållare Avgift 

Fastighetsägaren ombesörjer rengöring och byte av behållare 0 kr 

Hemtagning av kärl vid beviljad årshämtning 300 kr 

Hemtagning av container 1 350 kr 

 
 

Försäljning av extra latrinkärl 

Försäljning av sopsäckar och latrinkärl medges endast till kund. 
 

Försäljning av sopsäckar (gäller vid köp av hela förpackningar) och ex-
tra latrinkärl 

Pris/förpackning 

Extra latrinkärl (kr/st) 213 kr 

 
Extra latrinkärl kan beställas hos AÖS. Leverans sker med respektive sopbil. Avgift debiteras av AÖS anlitat faktureringsbo-
lag i respektive kommun. 
 
 

Plockanalys (kvalitetskontroll) 

Debitering kan komma att ske vid upprepad felsortering, dock endast efter kommunikation med kund. 

Kärlstorlek 
Pris per kärl  

(kr/kärl och tillfälle) 

140 liter 205 kr 
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5.4  Mottagning av avfall från företag och verksamheter vid återvinningscen-
traler 

 

Företags- och verksamhetsavfall 

För mottagning och mottagningsavgifter vid återvinningscentralerna i Falköping (Falevi), Skara, Tibro och Töreboda hänvisas 
till entreprenören på respektive plats. 

Återkommande företag uppmanas teckna avtal (årskort). Kontakt tas med personal vid Risängens, Hjo respektive Karlsborgs 
återvinningscentral. 

 

Företags- och verksamhetsavfall 
Avgift per påbörjad kbm 

Avgift 
ex moms 

Avgift 
inkl moms 

Brännbart avfall 200 kr 250 kr 

Isoleringsmaterial av sten- och glasfiberull 80 kr 100 kr 

Sten, kakel, klinkers, porslin 36 kr 45 kr 

Gips 200 kr 250 kr 

Park- och trädgårdsavfall 68 kr 85 kr 

Träavfall 72 kr 90 kr 

Tryckimpregnerat trä 780 kr 975 kr 

 

 

 

Elavfall som ej omfattas av producentansvar Avgift 
ex moms 

Avgift 
inkl moms 

Kyl och frys, upp till 1 000 liter, kr/st 520 kr 650 kr 

Kyl och frys, överstigande 1 000 liter, kr/st 775 kr 969 kr 

Värmepumpar mm som innehåller köldmedier, 
kr/st 

374 kr 468 kr 

Övrigt elektronikavfall, kr/kg 5 kr 7 kr 

 

  



Renhållningstaxa AÖS 2016 

 

 25  

  

5.5  Fosforfällor, minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar  

 

Tömning av fosforfällor  

Beställning av hämtning av filtermaterial skall göras minst 5 vardagar innan hämtning. 

 

Hämtning och behandling av fosforfällor 
Pris per tömning 

 inkl moms 

Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
2 700 kr 

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
3 300 kr 

Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil  2 700 kr 

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil  3 300 kr 
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Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar 

 

Nedanstående avgifter gäller i kommunerna Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda. 

 

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank/ Avgift/tillfälle 

Storlek upp till 1 kbm 513 kr 

Storlek 1,1 – 3,0 kbm 898 kr 

Storlek 3,1 – 5,0 kbm 1 063 kr 

Storlek 5,1 – 8,0 kbm 1 704 kr 

För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje ytterligare 
kbm 

125 kr 

 

 

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i samband med 
tömning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten tank 

Avgift/tillfälle 

Storlek upp till 1 kbm 244 kr 

Storlek 1,1 – 3,0 kbm 500 kr 

 

 

Övriga avgifter Avgift/tillfälle 

Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder 385 kr 

Vid beställning av tömning att utföras senast kl 16.00 efterföljande vardag, helg eller storhelg tillkommer utöver ordi-
narie tömningsavgift. 

Vardag 705 kr 

Helg 1 250 kr 

Storhelg 1 500 kr 
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Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar 

Nedanstående avgifter gäller i Skara kommun. 
 

Slam från slamavskiljare och minire-
ningsverk: 

Volym <3 kbm, 
kronor per 

tömning 
Antal kbm Pris per kbm 

Pris exkl. 
moms 

Pris inkl moms 

Volym upp till 3 kbm 344 1 108 kr 452 kr 565 kr 

  344 2 108 kr 560 kr 700 kr 

  344 3 108 kr 668 kr 835 kr 

Volym 3,1 - 6 kbm 395 4 108 kr 827 kr 1 034 kr 

  395 5 108 kr 935 kr 1 169 kr 

  395 6 108 kr 1043 kr 1 304 kr 

Tillkommer för 
varje ytterligare kbm 

44 1 108 kr 152 kr 190 kr 

Rensbrunn/fördelningsbrunn    137 kr 171 kr 

 

 

Slam från slutna tankar: 
Kronor per 

tömning 
Antal kbm Pris per kbm 

Pris exkl. 
moms 

Pris inkl moms 

Volym upp till 3 kbm 344 1 21,60 kr 365,60 kr 457 kr 

  344 2 21,60 kr 387,20 kr 484 kr 

  344 3 21,60 kr 408,80 kr 511 kr 

Volym 3,1 - 6 kbm 395 4 21,60 kr 481,40 kr 602 kr 

  395 5 21,60 kr 503,00 kr 629 kr 

  395 6 21,60 kr 524,60 kr 656 kr 

Tillkommer för 
varje ytterligare kbm 

44 1 21,60 kr 65,60 kr 82 kr 
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Fett från fettavskiljare: 
Kronor per 

tömning 
Antal kbm Pris per kbm 

Pris exkl. 
moms 

Pris inkl moms 

 344 1 404 kr 748 kr 935 kr 

 388 2 404 kr 1 196 kr 1 495 kr 

 432 3 404 kr 1 644 kr 2 055 kr 

 476 4 404 kr 2 092 kr 2 615 kr 

 520 5 404 kr 2 540 kr 3 175 kr 

 564 6 404 kr 2 988 kr 3 735 kr 

Tillkommer för varje ytterligare kbm 44  404 kr 448 kr 560 kr 

 

Extra tömning 
 

Slam från slamavskiljare, slutna tankar och  
fettavskiljare: 

Kronor per tömning 
Pris exkl. 

moms 
Pris inkl moms 

Extra tömning av slam och fett. Tillkommer 
för framkörning, kronor per tömningsställe. 

140 140 kr 175 kr 

Akut tömning av slam och fett. Tillkommer 
för framkörning, kronor per tömningsställe. 

306 306 kr 383 kr 

 

 

Timersättningar Kronor per timma 
Pris exkl. 

moms 
Pris inkl moms 

Slamsugningsfordon med förare 573 573 kr 716 kr 

Hjälparbetare 358 358 kr 448 kr 

 

 

 


