AVFALL

Flerbostadshus och verksamheter (1 gång/vecka,
kr/år)*, **

I prislistorna ser du de vanligast förekommande abonnemangen för avfall. Moms 25 % ingår i samtliga prisuppgifter.
Priserna gäller från 1 april 2016

Sophämtning (grundavgifter)

I grundavgiften för behållare om 125-660 liter ingår kostnad för
gångavstånd mellan behållarplats och fastighetsgräns eller tänkt
fastighetsgräns, det vill säga angöringsplats för hämtningsfordon,
med upp till 10 m för säck och upp till 5 m för kärl.

Enbostadshus (kr/år)
Blandat avfall
Behållartyp

1 gång/vecka

Sorterat avfall
Var 14:e dag*

Var 14:e dag**

Blandat avfall

Sorterat avfall***

Behållartyp

1:a kärl

Övriga
kärl

1:a kärl

Övriga
kärl

Kärl 190 liter

4 850

4 576

2 424

2 288

Kärl 370 liter

8 491

8 089

4 245

4 045

Kärl 660 liter

15 474

15 075

7 737

7 537

Container 3 m³

55 801

---

27 900

---

Container 6 m³

93 552

---

---

---

Container 8-10 m³

117 122

---

---

---

						
Grundavgifter för hämtning av matavfall (1 gång/
vecka, kr/år)*

Volym, m3

Grundavgift, kr/gång
828

1 683

Kärl 190 l

3 375

2 329

1 976

Kärl 125 liter

1 594

1 516

Kärl 190 liter

2 424

2 288

Behållartyp

1 gång/vecka

Var 14:e dag*

Var 14:e dag**

Kärl 125 l

1 371

---

965

Kärl 190 l

1 688

1 288

1 090

* I normalfall erbjuds kärl på 190 l med hämtning varje vecka som
standard för blandat avfall. Ensamboende i enbostadshus får tillstånd
att använda kärl på 125 l (gäller hämtning var 14:e dag) men måste
ansöka om detta hos tekniska förvaltningen.
** Krav ställs på att sortera matavfall, förpackningar och tidningar.
Ansökan beträffande sorteringsgrad görs hos tekniska förvaltningen.
Anmälan om kompostering görs hos miljöförvaltningen.

* För kortare hämtningsintervall än en gång per vecka uttages för
första hämtningen en grundavgift och för varje tillkommande hämtning ytterligare en grundavgift på plus 15 %.
** Mekanisk komprimering får ej förekomma i kärl. För mekaniskt
komprimerade containers uttages en särskild avgift.
*** Krav ställs på både utsortering av matavfall och fastighetsnära
insamling av förpackningar samt tidningar.

Tilläggsavgifter för gångavstånd

För gångavstånd utöver fritt avstånd ingående i grundavgiften
debiteras enligt nedanstående tabell (se rubrik Sophämtning).
Abonnemangstyp Enbostads-/Fritidshus

Kr 6-10
m, kärl
125660 l

Kr per påbörjat 5 m-intervall från 11m,
kärl 125-660 l

Helår, 1 gång/vecka

209

261

Helår, var 14:e dag

144

183

Sommar, 1 gång/vecka

104

130

Sommar, var 14:e dag

85

98

Abonnemangstyp
Flerbostadshus och
verksamheter

Kr 6-10 m,
kärl 125-660 l

Helår, 1 gång/vecka

524

Helår, var 14:e dag

274

Slamtömning (grundavgift)
0 - 3,0

---

Sorterat avfall

Under helgveckor händer det att vi inte kan tömma ditt kärl/säck på
ordinarie dag. Du som har kärl och som normalt ställer fram kärlet
på hämtningsdagen låter kärlet stå framme hela veckan tills det har
blivit tömt. Placera kärlet med handtaget utåt.

Behållartyp

2 719

Blandat avfall

För att slippa avgift för extra tömning måste du anmäla utebliven
sophämtning senast 3 dagar efter ordinarie tömning.

Slamavskiljare (brunn)

Kärl 125 l

Fritidshus (Sommarhämtning 15/5-15/9, kr/år)

Om kärlet/säcken inte är tillgänglig för hämtning vid hämtningstillfället tas ändå en avgift ut som om hämtningsskyldighet fullgjorts. Det gäller även om kärlet/säcken är tom. Om du flyttar kärlet/
säcken måste du omedelbart anmäla detta till tekniska förvaltningen
för att eventuell tilläggsavgift ska bli riktig.

Övriga kärl

Behållartyp

1:a kärl

Att tänka på om sophämtning

Tilläggsavgift per låst dörr/lucka/grind/bom, som öppnas med nyckel, är 524
kr/år.

Slamavskiljare (brunn)

3,1 - 6,0

1 259

Brunn minireningsverk

0 - 3,0

1 581

Brunn minireningsverk

3,1 - 6,0

1 903

Fettavskiljare

0 - 2,0

1 953

Fettavskiljare

2,1 - 4,0

3 164

Fettavskiljare

4,1 - 6,0

3 880

Avloppstank

0 - 3,0

Avloppstank
3,1 - 6,0
I grundavgiften ingår behandlingsavgift.

891
1 225

Tilläggsavgifter

Om tömning måste ske tidigare än 2 arbetsdagar efter beställningsdagen gäller inte ordinarie priser. Slanglängd över 30 m, 164 kr/
påbörjat 10 m intervall. Högtrycksspolning debiteras med 3 414 kr/
gång. Om anläggning inte är tillgänglig/tydligt utmärkt uttages en
extra avgift. Vid akut slamtömning (egna anläggningar) efter kontorstid ring 0709-27 23 20.
Teknisk kundservice
Telefon 031-315 15 80, vardagar kl 8-12 och 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se
Besöksadress: Skedebrogatan 1, vardagar kl. 07-16,
lunchstängt kl 12-13
www.molndal.se

