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Fastighetsägaren är betalningsansvarig för avgifter enligt denna taxa. 

 

§ 1 Hushållsavfall 

 
MOM 1, 26 TÖMNINGAR/ÅR 

140 l kärl  1 622 kr/år 
190 l kärl  2 550 kr/år 
240 l kärl  3 356 kr/år 
660 l kärl  7 538 kr/år 
 
MOM 2, 52 TÖMNINGAR/ÅR  
 
240 l kärl 6 712 kr/år 
660 l kärl 15 076 kr/år 
 
 
MOM 3, 13 TÖMNINGAR/ÅR  
 
Förutsätter att avfallet komposteras och sorteras på ett godtagbart sätt. Kontroll av 
hanteringen kan göras av miljö- och byggnämnden. Abonnenten kan endast välja 140 l 
kärlstorlek.  

140 l kärl 1 149 kr/år 

 

MOM 4, 11 TÖMNINGAR/ÅR, SOMMARTÖMNING 1 MAJ - 30 SEPT 
i samband med ordinarie tömning 

140 l kärl  1 149 kr/år 
 

 
MOM 5, BEFRIELSE FRÅN TÖMNING 

 
Kan beviljas av Miljö- och byggnämnden under förutsättning att allt avfall kan hanteras på 
annat godkänt sätt, detta medför ej befrielse från grundavgift.  

Grundavgift 712 kr/år    
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MOM 6, AVGIFTBEFRIELSE 
 
Full avgiftsbefrielse kan ges till helt obebodd fastighet, dock ej för kortare period än 2 
mån. 

MOM 7, UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR KÄRL  
 

Kärl skall hämtningsdagen placeras så att avståndet till angöringsplats för 
hämtningsfordon ej överstiger 6 m. I annat fall utgår tilläggsavgift med 2,50 kr (1) för 
varje påbörjat 10-tal meter och hämtning (Trappsteg = 1 m, dörr 20 m). Efter tömning 
återlämnas kärlet vid tomtgräns. 

 
 

§ 2 Latrin 

Hämtas i samband med ordinarie sophämtning eller efter särskild budning. 
Engångsbehållare tillhandahålles av entreprenören. 

Hämtning i samband med ordinarie hämtning  293 kr/gång 
Hämtning efter budning  560 kr/gång 

 

§ 3 Slam från enskilda avloppsanläggningar 

MOM 1, TÖMNING 
 

Ordinarie tömning sker en gång per år av kommunens upphandlade entreprenör. Dag för 
tömning meddelas av entreprenören. 

0 - 6 m3  870 kr/tömning 
mer än 6 m3  870 kr/tömning 

 
MOM 2, SLANGLÄNGD  

 
Om slanglängd över 25 m erfordras utgår tillägg med  72 kr/10 m  
 
MOM 3, EXTRA TÖMNING 
Tillägg extra tömning, inom 2 veckor  152 kr/tömning 
Tillägg akut tömning, inom 24 timmar 304 kr/tömning 
Tillägg lördag, söndag samt helg 656 kr/tömning 

 
MOM 4, SUGHÖJD  

 
Vid sughöjder som överstiger 6 m debiteras hyreskostnad för erf utrustning. 
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MOM 5, UNDANTAG 
 

Undantag från ordinarie tömning kan beviljas av miljö- och byggnämnden. 
 

§ 4 Schaktmassor 

För schaktmassor som lämnas vid schakttippen/jordtippen 125 kr/m3 
 

§ 5 Avfall som kan återvinnas 

Privatpersoner boende i Grästorps kommun som erlägger hushållsavfallstaxa kan 
kostnadsfritt lämna sorterat grovavfall, elavfall och farligt avfall på ÅVC, Forshall. 
Hushåll kan även lämna förpackningar kostnadsfritt. Vanliga hushållssopor får inte 
lämnas på ÅVC Forshall. 
 
Företag kan lämna visst grovavfall mot betalning. Företag lämnar avfall enligt 
nedanstående, utom de företag som omfattas av och betalat enligt Riktlinjer för företag 
vid sortering av avfall Återvinningscentralen i Forshall. Företag kan inte lämna farligt 
avfall. 

 
Avfallsslag Taxa     

kr/m3 
Taxa    
kr/ton 

Osorterat avfall (ej farlig avfall) 1 040 2 083 
Träavfall 130 260 
Impregnerat trä 780 2 341 
Brännbart avfall 781 1 561 
Ej brännbart avfall 702 1 300 
Asbest 1 821 1 821 
Kemprodukter (oljor, målarfärg, lösningsmedel 
mm) 

 10 kr/kg 

Elektronikavfall ej under producentansvar 
Storlek upp till normal kyl/frys 

 312 kr/st 

Elektronikavfall ej under producentansvar 
Större än normal kyl/frys 

 910 kr st 

 
§ 6 Moms 

Avgifter och taxor är inklusive moms. 
 


