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§ 1 Renhållningstaxa

§ 2 Avgifter

§ 3 Taxans införande

§ 4 Hushållsavfall och renhållning

Grundavg. Rörlig avgift

4.1 Hushållsavfall och därmed jämförbart avfall

Abonnemang med källsortering

Helårsabbonnemang/ hushåll

140 l, 14 dagar med matavfallskärl eller varmkompost 888 kr 1 237 kr 2 125 kr 2 656 kr

190 l, 14 dagar med matavfallskärl eller varmkompost 888 kr 1 359 kr 2 247 kr 2 809 kr

370 l, 14 dagar med matavfallskärl eller varmkompost 888 kr 2 987 kr 3 875 kr 4 844 kr

Abonnemang egen varmkompost  månadstömmning

Tömning 140l, en gång/månad med egen varmkompost 888 kr 910 kr 1 798 kr 2 248 kr

Tömning 190l, en gång/månad med egen varmkompost 888 kr 1 035 kr 1 923 kr 2 404 kr

Verksamheter och flerfamiljsfastigheter med källsortering

Helårsabbonnemang

370 l kärl 1 gång/vecka med matavfallskärl eller varmkompost 7 751 kr 9 689 kr

370 l kärl 2 gånger/vecka med matavfallskärl eller varmkompost 19 384 kr 24 230 kr

660 l kärl 14 dagar med matavfallskärl eller varmkompost 6 446 kr 8 058 kr

660 l kärl 1 gång/vecka med matavfallskärl eller varmkompost 12 895 kr 16 119 kr

660 l kärl 2 gånger/vecka med matavfallskärl eller varmkompost 25 783 kr 32 229 kr

Gemensamt kärl helårsabonnemang med källsortering
140 l kärl gemensamt 2 fastigheter med matavfallskärl eller varmkompost 1 560 kr 1 950 kr

190 l kärl gemensamt 2 fastigheter med matavfallskärl eller varmkompost 1 620 kr 2 025 kr
190 l kärl gemensamt 3 fastigheter med matavfallskärl eller varmkompost 1 414 kr 1 768 kr

Fritidsabonnemang / hushåll vecka. 19-36

140 l kärl 14 dagar med matavfallskärl eller varmkompost 1 627 kr 2 034 kr

190 l kärl 14 dagar med matavfallskärl eller varmkompost 1 751 kr 2 189 kr

Gemensamt kärl fritidsabonnemang/ hushåll v19-v36

140 l kärl gemensamt 2 fastigheter med matavfallskärl eller varmkompost 1 165 kr 1 456 kr

190 l kärl  gemensamt 2 fastigheter med matavfallskärl eller varmkompost 1 235 kr 1 566 kr

140 l kärl  gemensamt 3 fastigheter med matavfallskärl eller varmkompost 1 087 kr 1 359 kr

370 l kärl gemensamt 4-5 fastigheter med matavfallskärl eller varmkompost 707 kr 884 kr

660 l kärl 6-8 fastigheter gemensamt med matavfallskärl eller varmkompost 701 kr 876 kr

Extra matavfallskärl

Extra matavfallskärl 14 dagarstömmning 647 kr 809 kr

Extra matavfallskärl veckotömmning 1 291 kr 1 614 kr

Grundavgift lägenheter 177 kr 221 kr

Felsorteringsavgift 2 000 kr 2 500 kr

Vid felsortering av matavfall (brunt kärl) skickar kommunen ut ett informationsbrev om felsortering till kunden. 

Ifall kunden inte rättar till bristerna har kommunen rätt att ta ut en felsorteringsavgift.

Vid överfullt kärl eller för tungt kärl har kommunen rätt att debitera för en extra tömning, se 4.3 i taxan.

För att täcka nödvändiga kostnader för Hylte kommuns avfallshantering, renhållning, återvinningscentral och deponi, skall 

fastighetsägare eller tomträttshavare betala avgifter enligt denna taxa. Indexhöjning av renhållningstaxan ska ske kontinuerligt en gång 

per år eller efter behov.

Avgifterna utgörs av abonnemangsavgifter, tömningsavgifter och engångsavgifter beroende på den tjänst kommunen tillhandahåller 

Avgifterna i taxan anges både exklusive och inklusive moms.

Avgifterna i denna taxa gäller fr.o.m 1 januari 2023 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2022-12-07. Avgifter enligt denna taxa betalas till 

Hylte kommun. Drift av verksamheten ansvaras av Samhällsbyggnadskontoret, Hylte kommun.
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Containertömning

Abonnemangsavgift¹ 14 924 kr 18 655 kr

Behandlingsavgift (per ton) 1 849 kr 2 311 kr

1) I abonnemangsavgiften ingår hyra samt tömning.

4.3 Extra hämtning av hushållsavfall 

(under förutsättning att fast abonnemang finns vid verksamheten)

Typ av hämtning

140 l kärl (per styck) 178 kr 223 kr

190 l kärl (per styck) 212 kr 265 kr

370 l kärl (per styck) 312 kr 390 kr

660 l kärl (per styck) 357 kr 446 kr

4,5 m³
 
container (per styck) 781 kr 976 kr

Behandlingsavgift (per ton) 1 848 kr 2 310 kr

Löst avfall (per m³) 532 kr 665 kr

Vid tillfälliga arrangemang

Utsättning (per gång) 1 154 kr 1 443 kr

Hemtagning (per gång) 1 154 kr 1 443 kr

Dygnshyra 72 kr 90 kr

Hämtning sker vid budning och senast 48 timmar efter beställning till entreprenör.

§ 5 Slam och latrin

Behandlingsavgift, behandling slam efter tömning och administrationskostnader

Per slamavskiljare/sluten tank (per år) 970 kr 1 213 kr

Tömningsavgift slamavskiljar och slutna tankar

< 5 m³ (per hämtning) 1 048 kr 1 310 kr

> 5m³ (per m³ och hämtning) 261 kr 326 kr

< 5m³ gemensam tömning 2 fastigheter 523 kr 654 kr

< 5m³ gemensam tömning 3 fastigheter 349 kr 436 kr

< 5m³ tömning vartannat år 1 048 kr 1 310 kr

< 5m³ gemensam tömning 2 fastigheter vartannat år 523 kr 654 kr

< 5m³ tömning vart fjärde år 1 048 kr 1 310 kr

Budad och akut tömning

Enligt självkostnadsprincip

När avståndet mellan bil och brunn överstiger 20 meter debiteras för extra slanglängd med 62:-/10 meter exkl moms, 78:-/10 meter inkl 

moms. I de fall brunn eller tank inte är åtkomlig för tömning vid inventering eller budning utgår framkörningsavgift med 407:- exkl moms, 

509:- inkl moms.

För slamavskiljare och slutna tankar gäller att tömning ska ske minst en gång per år, om inte annat beslut av miljöenheten föreligger.

Slamhämtning från kommersiella anläggningar sker enligt denna taxa. 
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4.2 Containers vid flerfamiljsfastigheter och företag/verksamhet för 

hushållsavfall.

5.1 Slamhämtning från enskilda anläggningar
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Volym liter (i regel 500l)

Behandlingsavgift (per m³) 349 kr 436 kr
Tömning och transport avgift (per tömning) 873 kr 1 091 kr

Latrintömmning per kärl inklusive behandling (per tömning) 323 kr 404 kr

§ 6 Behandlingsavgifter företag och hushåll till deponi och återvinningscentral. 

Minsta belopp för fakturering 484 kr 605 kr

Däck  (per styck, max 4 per gång) 524 kr 655 kr
Brännbart (per m³) 318 kr 398 kr

Träavfall (per m³) 112 kr 140 kr

Grovavfall (per m³) 636 kr 795 kr

Övrigt återvinningsbart (per m³) 237 kr 296 kr

Stubbar, stockar, grenar (per m³) 1 744 kr 2 180 kr

Deponirest (per m³) 1 190 kr 1 488 kr

Fyllnadsmaterial (per m³) 1 190 kr 1 488 kr

Fönster (per m³) 1 190 kr 1 488 kr

Gips (per m³) 1 190 kr 1 488 kr

Oljor, kemikalier (per liter) 62 kr 78 kr

Större batterier (per styck) 71 kr 89 kr

Oljefilter (per styck) 62 kr 78 kr

Impregnerat trä (per m³) 794 kr 993 kr

Icke producentansvarigt elavfall (per kg) 174 kr 218 kr
Kyl och frysdiskar per styck (per styck, ej hushåll) 1 903 kr 2 379 kr

Asbest (per m³) 2 380 kr 2 975 kr

Sprayburkar/Kemikalier (per liter) 62 kr 78 kr
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Hushåll med renhållningsabonnemang i Hylte kommun lämnar kostnadsfritt mindre mängder avfall till återvinningscentralen. Med mindre 

mängd avses < 2m³ 
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5.3 Latrinkärl
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6.2 Farligt och icke återvinningsbart avfall
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6.1 Icke farligt och återvinningsbart avfall

5.2 Tömning av toaletter och fettavskiljare

Hushåll med renhållningsabonnemang i Hylte kommun lämnar kostnadsfritt mindre mängder avfall till återvinningscentralen. Med mindre 

mängd avses < 2m³.
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§ 7 Övriga avgifter

Gångvägstillägg (per meter) 1,78 kr 2 kr

Byte av kärl (per gång) 357 kr 446 kr

Kärlbyte ska anmälas till Entreprenören. Vid byte till en annan kärlstorlek på fastigheten utgår kostnad med 446:-/kärl/byte inkl moms.

Avstängning, öppning och ändring av abonnemang 357 kr 446 kr

Vid ändring av renhållningsabonnemang gällande avstängning, öppning debiteras en avgift per gång om 446:- inkl moms.

Avfallsabonnemang 889 kr 1 111 kr

Fastigheten skall betala ett avfallsabonnemang som ger fastigheten tillgång 

till kommunens övriga tjänster förutom insamlingen av avfallet t.ex. 

kommunens  återvinningscentral.

7.4 Befrielse från avfallshämtning

När särskilda skäl finns kan en fastighet efter beslut från miljöenheten bli befriad från avfallshämtning.
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7.2 Byte av kärl
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Kärlbyte är kostnadsfritt om du är ny ägare till fastigheten och anmäler detta inom tre månader.
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7.3 Avstängning, öppning och ändring av abonnemang

7.1 Tillägg för gångavstånd

Hos de abonnenter där gångvägstillägg tillämpas är taxan 2 kr/meter (inkl moms) och hämtningstillfälle. Gångavstånd räknas som enkel 

väg från behållarens uppställningsplats till tomtgräns mot gata. Där begreppet tomtgräns mot gata ej kan tillämpas, p g a att det 

exempelvis saknas vändplats eller att vägen inte är framkomlig, räknas gångavståndet från behållarens uppställningsplats till baksidan 

av hämtningsfordonets uppställningsplats.

Inget gångvägstillägg utgår för:

Hämtning vid tomtgräns, behållaren får stå max 2,5 meter in från tomtgränsen, förutsatt att tomtgräns gränsar till farbar väg. Efter 

tömning placeras behållaren vid hämtningsstället. 

Enkelt gångvägstillägg räknas för:

Hämtning vid hämtställe, överstigande 2,5 meter från tomtgränsen. Efter tömning placeras behållaren vid tomtgräns eller där bilen 

normalt stannar.

Dubbelt gångvägstillägg räknas för:

Hämtning vid hämtställe, överstigande 2,5 meter från tomtgräns, återplacering vid hämtstället.

Hinder omräknas till meter gångväg om kärlets placering överstiger 2,5 m från tomtgräns eller vid flerfamiljshus enligt följande:

Olåst dörr eller grind = 3 meter/hämtställe

Låst dörr eller grind = 8 meter/hämtställe

Vid hämtning av kärl som är placerade maximalt 2,5 meter från tomtgräns utgår inga hinder i hämtningsvägen förutsatt att tomten 

angränsar till hämtningsfordonets uppställningsplats. Kan man p g a rörelsehinder inte rulla fram kärlet till tomtgräns kan detta anmälas 

till Hylte komun eller entreprenören för hushållsavfall.
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Tilläggsavgift för hämtning av bygg- och rivningsavfall från hushåll¹ 4 800 kr 6 000 kr

1) I tilläggsavgiften ingår utsättning, hämtning och hyra av container (c:a 15 

m³) under en vecka  samt behandlingsavgift. Kortaste hyrtid är en vecka. 

Tjänsten kan endast användas om avfallet inte uppkommit i yrkesmässig verksamhet.

Avfallet får inte innehålla farligt avfall, vitvaror eller elavfall. 

7.5 Tilläggstjänst för hämtning av bygg- och rivningsavfall från hushåll
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