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Avfallstaxa AÖS 

1. Allmänna bestämmelser 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall som kommer 
från hushåll samt därmed jämförligt avfa ll från annan verksamhet enligt 15 kap. 3 § miljöbal
ken men inte för det avfall som producenterna har ansvar för enligt 15 kap. 12 § i miljöbal
ken. 

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för AÖS. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. 

2. Principer 

Avfa llstaxan ska bidra ti ll att styra mot målen i avfa llsplanen och vara utformad så att incita
ment ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende 
som följd (Miljöbalken 27 kap 4-6 §§). 

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret. 

Avfallstaxan ska successivt anpassas till de ökade miljökrav som til lkommer i alla led inom av
fallshanteringen. 

Avfallstaxan ska vara tydlig och enkel att förstå, t illämpa och kommunicera. 

Avfallstaxan ska följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang 
i samtliga medlemskommuner. 

Avfa llstaxan tillämpas när samtliga medlemskommuners fullmäktige har fattat likalydande 
beslut om att anta taxan. 

2.1 Återvinningscentraler (ÅVC) 

Hushållens avlämning vid ÅVC ska i huvudsak finansieras av grundavgiften men avgifter kan 
tillämpas för avlämning av annat avfall än vad som betecknas som hushållsavfall till exempel 
större mängder bygg- och rivningsavfal l. Asbest räknas som bygg- och rivningsavfall även i 
mindre mängder. 

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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Avfallstaxa AÖS 

3. Utformning 

I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av enskilda avloppsanläggningar, 
hämtning av latrin samt övriga avgifter såsom ti ll exempel tillägg för gångavstånd, byte av 
kärl och hämtning av grovavfall mm. 

Den totala avgiften består av en grundavgift och en avgift som på lämpligt sätt kan indelas i 
avgifter för hämtning och behandling, etc. Tilläggsavgifter kan debiteras vid gångavstånd til l 
behållare, vid försvårad hämtning eller vid andra omständigheter som anses försvårande. 

3.1 Grundavgift 

Grundavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets övergripande kostnader såsom 
information, planering, fakturering och annan administration. Kostnaderna för drift av åter
vinningscentraler samt medel för avsättningar av kostnader för nedlagda deponier ingår 
även i de övergripande kostnaderna. 

Grundavgiften debiteras alla fastigheter som nyttjas eller kan nyttjas på sådant sätt att hus
hållsavfall uppstår. 

Grundavgift debiteras enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret. 

alla beboeliga småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet ut
gör anta let adresser grund för fakturering av antal grundavgifter. 

- 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. 

- alla verksamheter som har loka ler utformade med något slags personalutrymmen el
ler utgör samlingsloka l. Med personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt. 

Med beboeliga småhus och flerbostadshus avses bostäder som kan eller anses kunna bebos. 
Detta innebär att grundavgift debiteras samtliga bostäder som inte är uppenbart helt fal lfär
diga och obeboeliga. Grundavgift faktureras även bostäder som ska eller håller på att reno
veras. Grundavgiften faktureras även i de fa ll uppehåll eller befrielse från sophämtning bevil
jats. 

3.2 Hämtningsavgift och behandlingsavgift 

Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling av 
hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek och hämtningsinter
va ll samt eventuella ti llägg för gångavstånd, mm. Behandlingsavgiften debiteras i en del fa ll 
av den behandlande anläggningen. Behandlingsavgiftens storlek varierar med abonnemangs
typ, behållarstorlek och hämtningsintervall. 
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Avfallstaxa AÖS 

3.3 Speciella avgifter 

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

4. Fastighetsägarens ansvar 

Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för AÖS. 

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den 
som är ansvarig för att teckna abonnemang med AÖS för den del av avfallet som utgörs av 
hushållsavfall som ej omfattas av producentansvar. AÖS kan besluta att samfällighet, vägför
ening eller liknande får teckna abonnemang i fastighetsägares ställe. 

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. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre avgift, kan 
denna påföras retroaktivt. 

4.1 Betalning 

Fastighetsägaren skall betala avgifter till AÖS eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag en
ligt betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras 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 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 750 kr per år 

-
Fritidshus och lägenhet i flerbostadshus 375 kr per år 
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Avfallstaxa AÖS 

5.2 Hämtningsavgifter och behandlingsavgifter 

Småhus - sortering av matavfall 

Matavfall 1 gång/ 2 veckor 
Grundavgift 

Hämtnings- Behandlingsavgift Behandlingsav- Summa 

Restavfall 1 gång / 4 veckor avgift restavfall gift matavfall avgift (kr/år) 

Kärl 130-140 liter för restavfall + 
750 kr 385 kr 126 kr 179 kr 1440 kr 

Kärl 140 liter för matavfall 

Kärl 190 liter för restavfall + 750 kr 710 kr 171 kr 179 kr 1810 kr 
Kärl 140 liter för matavfall 

Kärl 240 liter för restavfall+ 750 kr 975 kr 216 kr 179 kr 2120 kr 
Kärl 140 liter för matavfall 

Kärl 370 liter för restavfall + 
Kärl 140 liter för matavfall 750 kr 1517 334 kr 179 kr 2 780 kr 

/kan ej nytecknas) 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 2 veckor Hämtnings- Behandlingsavgift Behandlingsav- Summa 
Enbart för familjer med blöjbarn upp till 

Grund avgift 
avgift restavfall gift matavfall avgift (kr/år) 

4 år eller då särskilda behov finns till följd 
av sjukdom. 

Kärl 130-140 liter för restavfall + 
750 kr 558 kr 253 kr 179 kr 1740 kr 

Kärl 140 liter för matavfall 

Kärl 190 liter för restavfall + 750 kr 837 kr 344 kr 179 kr 2 ll0kr 
Kärl 140 liter för matavfall 

Kärl 240 liter för restavfall + 750 kr 1057 kr 434 kr 179 kr 2 420 kr 
Kärl 140 liter för matavfall 

Kärl 370 liter för restavfall+ 
Kärl 140 liter för matavfall 750 kr 1482 kr 669 kr 179 kr 3 080 kr 

/kan ej nytecknas) 
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Avfallstaxa AÖS 

Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus medan hämtnings- och behandlings
avgifter delas mellan deltagande fastigheter. 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor 

Delat kärl 130-140 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall 

Delat kärl 190 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall 

(kan ej nytecknas) 

Delat kärl 240 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall 

(kan ej nytecknas) 

Godkänd varmkompost+ 
restavfall 1 gång/ 4 veckor 

Kärl 140 liter 

Kärl 190 liter 
(kan ej nytecknas) 

Årshämtning restavfall 
(endast vid beviljat undantag 
för årshämtning*) 

Kärl 190 liter 
Permanentboende, 2 
gånger/år 

Hämtnings
avgift 

385 kr 

710 kr 

975 kr 

Grund avgift 

750 kr 

750 kr 

Grundavgift 

750 kr 

Behandlingsavglft 
restavfall 

Behandlingsav
gift matavfall 

126 kr 

171 kr 

216 kr 

Hämtningsavgift 

564 kr 

889 kr 

Hämtningsavgift 

68 kr 

179 kr 

179 kr 

179 kr 

Behandlingsav-
gift restavfall 

126 kr 

171 kr 

Behandlingsavgift 
restavfall 

22 kr 

• Vid beviljat undantag för årshömtning skall kärlet endast ställas fram då hämtning beställts. 
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Summa 
avgift (kr /år) 

690 kr 

1060 kr 

1370 kr 

Summa avgift 
(kr/år) 

1440 kr 

1810 kr 

Summa avgift 
(kr/år) 

840 kr 



Avfallstaxa AÖS 

Avgifter för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall. 

Brännbart avfall 
Grundavgift Hämtningsavgift 

Behandlingsavgift 

1 gång / 2 veckor brännbart avfall 

Kärl 130-140 liter 750 kr 9S7 kr 253 kr 

Kärl 190 liter 750 kr 1 236 kr 344 kr 

Kär l 240 liter 750 kr 1456 kr 434 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 750 kr 1881 kr 669 kr 

Delat kärl hämtning brännbart avfall 1 gång/ 2 veckor 

Två närboende fastighetsägare kan ansöka om att dela kärl. 
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift småhus medan hämtnings- och 
behandlingsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. 

Miljöstyrande avgift om 520 kr tillkommer per deltagande fastighet. 

Kärl 130-140 liter 

Kärl 190 liter {kan ej nytecknas) 

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) 

Gemensamma behållare 
Permanentboende, abonnemang i ge-
mensam behållare*. 

Hämtning sker 1 gång/ 2 veckor året 
om. 

Hämtningsavgift 

437 kr 

716 kr 

936 kr 

Grundavgift 

750 kr 

Behandlingsavgift 

253 kr 

344 kr 

434 kr 

Behandlingsav-
Hämtningsavgift gift brännbart 

avfall 

957 kr 253 kr 

• AÖS bestämmer storlek på behållare sam beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

Extrakärl (gäller endast för småhus som vä ljer att inte sortera ut sitt matavfall) 

Extrakärl för brännbart avfall Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

140 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 437 kr 253 kr 

190 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 716 kr 344 kr 

240 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 936 kr 434 kr 
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Summa avgift 
(kr/år) 

1960 kr 

2 330 kr 

2 640 kr 

3 300 kr 

Summa avgift 

690 kr 

1 060 kr 

1 370 kr 

Summa avgift 
(kr/år) 

1960 kr 

Summa avgift 
(kr/år) 

690 kr 

1060 kr 

1370 kr 



Avfallstaxa AÖS 

Fritidshus 

Sommarabonnemang för fritidshus under perioden maj - september 

Hämtningsintervall Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift Summa avgift 
1 gång / 2 veckor brännbart avfall (kr/år) 

Kärl 120-140 liter 375 kr 319 kr 116 kr 810 kr 

Kärl 190 liter 375 kr 476 kr 159 kr 1 010 kr 

Kärl 240 liter 375 kr 595 kr 200 kr 1170 kr 

Kärl 370 liter 375 kr 856 kr 309 kr 1 540 kr 
(kan ej nytecknas) 

Kärl 660 liter (kan ej nytecknas) 375 kr 1305 kr 550 kr 2 230 kr 

Alla fastigheter som bevi ljats delat kärl betalar grundavgift fritidshus medan hämtnings och behandlingsavgiften delas mel
lan deltagande fastigheter. Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter. 

Årshämtning restavfall 
under perioden maj-sep Grundavgift Hämtningsavgift 

Behandlingsavgift 
(endast vid beviljat undantag för årshämt- restavfall 
ning) 

Kärl 190 liter 1 gång per år 
375 kr 34 kr 11 kr 

{kan ej nytecknas) 

Kärl 190 liter 2 gånger per år 375 kr 63 kr 22 kr 

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

Hämtning restavfall 1 gång/4 veckor un-
der perioden maj-sep 

(kräver godkänd varmkompost) 

Kärl 140 liter 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 

Gemensamma behållare 

Sommarboende, abonnemang i ge
mensam behållare. * 
Hämtning 1 gång/ 2 veckor 
under perioden maj-september. 

Grundavgift 

375 kr 

375 kr 

Grundavgift 

375 kr 

Hämt ningsavgift Behandlingsav-
gift restavfall 

226 kr 39 kr 

312 kr 53 kr 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

319 kr 116 kr 

• AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 
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Summa avgift 
(kr/år) 

420 kr 

460 kr 

Summa avgift 
(kr/år) 

640 kr 

740 kr 

Summa avgift 
(kr/år) 

810 kr 



Hämtning av latrin 

Latrinabonnemang 

Permanentboende 

(26 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

Sommarboende 
maj - september 

(6 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

Avfallstaxa AÖS 

Information om hämtningstillfäl/en meddelas direkt till kund. 

Försäljning av extra latrinkärl 

Hämtningsavglft 

4150 kr 

3 000 kr 

Extra latrinkärl kan beställas hos AÖS mot avgift enligt nedan. Försäljning av latrinkärl medges endast till kund 
med latrinabonnemang. 

Försäljning extra latrinkärl Pris/kärl 

Extra latrinkärl (kr/st.) 240 kr 
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Avfallstaxa AÖS 

Sortering av matavfall i flerbostadshus 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. AÖS avgör minsta 
antalet kärl. 

Kärl 140 liter mat 

Matavfall 1 gång/2 veckor 

Matavfall 1 gång/ vecka 

Behandlingsavgift 
matavfall 

179 kr 

358 kr 

Summa 
avgift (kr/år) 

179 kr 

358 kr 

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

Miljöavgift 

Gäller flerbostadshus som inte sorterar matavfall 
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Avgift per lägenhet och år 
i flerbostadshus 

520 kr 



Avfallstaxa AÖS 

Brännbart avfall eller restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc. 

Brännbart avfall eller restavfall 
Behandlingsavgift Summa avgift 

Hämtningsavgift 

Hämtningsintervall 1 gång/ 2 veckor 
brännbart avfall (kr/år) 

Kärl 120-140 liter (kan ej nytecknas) 437 kr 253 kr 690 kr 

Kärl 190 liter 716 kr 344 kr 1060 kr 

Kärl 240 liter 936 kr 434 kr 1370 kr 

Kärl 370 liter 1 571 kr 669 kr 2 240 kr 

Kärl 660 liter 1997 kr 1193 kr 3190 kr 

Säck 160-240 liter (kan ej nytecknas) 721 kr 289 kr 1010 kr 

Container 3-4 kbm 14 229 kr 5 421 kr 19 650 kr 

Container 6 kbm 12 296 kr 10 844 kr 23140 kr 

Container 8 kbm 11012 kr 14 458 kr 25 470 kr 

Container 10 kbm 9 757 kr 18 073 kr 27 830 kr 

Brännbart avfall eller restavfall 
Behandlingsavgift Summa avgift 

Hämtningsavgift 

Hämtningsintervall 1 gång/ vecka 
brännbart avfall (kr/år) 

Kärl 190 liter 1554 kr 686 kr 2 240 kr 

Kärl 240 liter 2 002 kr 868 kr 2 870 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 3 362 kr 1 338 kr 4 700 kr 

Kärl 660 liter 4 335 kr 2 385 kr 6 720 kr 

Säck 160-240 liter (kan ej nytecknas) 2 091 kr 579 kr 2 670 kr 

Container 6 kbm 27 104 kr 21 686 kr 48 790 kr 

Container 8 kbm 24 824 kr 28 916 kr 53 740 kr 

Container 10 kbm 22 615 kr 36145 kr 58 760 kr 
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Avfallstaxa AÖS 

Brännbart avfall eller restavfall 
Behandlingsavgift Summa avgift 

Hämtningsavgift 

Hämtningsintervall 2 gånger/ vecka 
brännbart avfall (kr/år) 

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) 4 305 kr 1 735 kr 6 040 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 7 215 kr 2 675 kr 9 890 kr 

Kärl 660 liter 9 369 kr 4 771 kr 14 140 kr 

Container 8 kbm 55 539 kr 57 831 kr 113 370 kr 

Container 10 kbm 51 751 kr 72 289 kr 124 040 kr 

Brännbart avfall eller restavfall 
Behandlingsavgift Summa avgift 

Hämtningsavgift 
brännbart avfall (kr/år) 

Hämtningsintervall 3 gånger / vecka 

Kärl 660 liter (kan ej nytecknas) 23 084 kr 7 156 kr 30 240 kr 

Container 10 kbm 159 726 kr 108 434 kr 268160 kr 
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Avfallstaxa AÖS 

Matavfall vid restauranger, storkök och andra verksamheter 

Gäller endast efter särskilt godkännande av AÖS. 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. 

Kunder som har behov av andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen anskaffar och be
kostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. 

Kärl 140 liter för matavfall 
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift 

matavfall 
Summa avgift 
(kr/kärl och år) 

1 gång/2 veckor 

1 gång/vecka 

Hämtning av restavfall 

622 kr 

1 236 kr 

288 kr 910 kr 

574 kr 1810 kr 

Abonnemang tecknas i enlighet med abonnemang för hämtning av restavfa ll vid flerbostadshus, verksamheter 

etc. 

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

Tecknas efter överenskommelse med AÖS. 

Storlek Hämtningsavgift 
Behandlingsavgift Summa avgift 
brännbart avfall (kr/st. och hämtningstillfälle) 

Kärl 140-240 liter 466 kr 14 kr 480 kr 

Kärl 660 liter S63 kr 47 kr 610kr 

Container 6 kbm 1272 kr 418 kr 1 690 kr 

Container 8 kbm 1 554 kr 556 kr 2 ll0kr 

Container 10 kbm 1 835 kr 695 kr 2 530 kr 

Latrin kärl 330 kr 

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

Kärl (kr/st.) 300 kr (maximalt faktureras avgift för S st. kärl) 

Container (kr/st .) 1 400 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 hämtnlngsdag 

Säck 160-240 liter 
Kr/säck och hämtning 

Avgift för planerad extrahämtning 

Hämtning sker på dag sam fastställs av AÖS eller 
dess entreprenörer. 

Kärl 140- 240 liter för restavfall 
Kr/kärl och hämtning 

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

Kärl 120 - 660 liter 
Kr/behållare och hämtning 

Container 3-10 kbm 
Kr/behållare och hämtning 

Avfallstaxa AÖS 

Hämtningsavgift 

69 kr 

Hämtningsavgift 

-
69 kr 

Hämtningsavgift 

464 kr 

2 292 kr 

Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

11 kr 

Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

11 kr 

Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

26 kr 

418 kr 

Summa avgift 

80 kr 

Summa avgift 
(kr/gång) 

-
80 kr 

Summa avgift 

490kr 

2 710 kr 

Avgift för hämtning av kärl och container som inte varit tillgänglig på ordi
narie hämtningsdag 

Summa avgift 

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

Komprimerat avfall 

490 kr 

Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av AÖS och prissätts från fall till fall be
roende på t idsåtgång, volymvikt mm. {Kan ej nytecknas) 
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Avfallstaxa AÖS 

Tillägg för gångavstånd 

Kärl och säckar 
Avgift/hämtning och behållare 

6-15 meter 

16-25 meter 

Över 26 meter 

Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter. 

Tillägg för försvårad hämtning 

Kärl, säck och container 

Hämtning i utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller 
"Anvisningar om hämtning av hushållsavfall" eller på annat sätt är försvårande. 

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

Plockanalys (kvalitetskontroll) 

Kärl storlek 

140 liter • 660 liter 

Felsorteringsavgift 

30 kr 

80 kr 

160 kr 

Avgift/ hämtställe och gång 

360 kr 

140 kr 

Pris per kärl 
(kr/kärl och tillfälle) 

230 kr 

Underjordsbehållare* Pris per behållare och tillfälle 

Matavfall 1500 kr 

*Tömning av underjordsbehållare prissätts enligt avsnitt 3.3 Speciella avgifter. 
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Avfallstaxa AÖS 

Hämtning och mottagning av hushållens grovavfall 

Hämtning vid fastighet Pris per t illfälle 

Komprimerande sopbil med chaufför 1930 kr 

Paketbil med chaufför 1290 kr 

Extra medföljande personal 600 kr 

Hämtning av grovavfall sker endast i markplan och på den plats sam AÖS godkänt. För större städningar kan container för 
utsorterat brännbart avfall beställas has av AÖS utsedd entreprenör. Farligt avfall och elavfall etc. får ej läggas tillsammans 
med annat avfall. 

Mottagning vid återvinningscentraler Avgift/st. 

Hushållens grovavfall 0 kr 

Blandade säck- och kärlsopor (endast vid Falevi ÅVC) 100 kr 

Fastighetsrelaterat avfa ll lämnat av hushåll 
Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda. Se separata avgifter för verksamhetsavfall. 

Endast mindre mängder asbest tas emot i AÖS regi vid Bångahagen, Falevi och Risängen avfallsanläggning. Med mindre 
mängd enstaka bitar av sådan storlek att kunden av egen kraft kan lägga det i behållaren. Asbest ska vid avlämnandet vara 
inplastat och uppmärkt. Större mängder asbest hänvisas direkt t ill aktörer med tillstånd att hantera avfallet. 

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, hemtagning och rengöring av behållare Avgift 

Fastighetsägaren ombesörjer rengöring och byte av behållare 0 kr 

AÖS ombesörjer byte av kärl 300 kr 

AÖS ombesörjer byte av container 1350 kr 

Hemtagning av container 1350 kr 
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Avfallstaxa AÖS 

5.4 Små avloppsanläggningar 

Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar 

Tömning av minirenlngsverk/slamavskiljare/sluten tank 

Storlek upp till 3,0 kbm 

Storlek 3, 1 - S,0 kbm 

Storlek S,1- 8,0 kbm 

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

Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder 

Tömning av kompletterande slamavsklljare (t.ex. BOT-brunn) i samband med töm
ning av fastighetens ordinarie slamavskiijare/sluten tank 

Storlek upp till 1 kbm 

Storlek 1, 1 - 3,0 kbm 

Tilläggsavgifter 

Tilläggsavgifter 
debiteras utöver ordinarie tömningsavgift 

Avgift/tillfälle 

923 kr 

1169 kr 

1 704 kr 

190 kr 

385 kr 

Avgift/tillfälle 

420 kr 

710 kr 

Avgift/tillfälle 

Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie tömningsavgift. 

Vardag kl. 07-16 705 kr 

Vardag kl. 16-07 1250 kr 

Helg 1500 kr 

Storhelg 2 200 kr 
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Avfallstaxa AÖS 

Tömning av fosforfällor 

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

Hämtning och behandling av fosforfällor 

Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kran bil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 

Hämtning av filtermaterial upp t ill 500 kg med sugbil 

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil 
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Pris per tömning 
inkl. moms 

2 700 kr 

3 300 kr 

2 700 kr 

3 300 kr 


