
Renhållningstaxa för Säffle kommun 

(gällande från och med 2021-01-01, antagen i Säffle KF 2020-11-09) 

Ytterligare tjänster finns. Kontakta gärna kundtjänsten för VA och renhållning för mer 
information.  

Grundavgift 

Alla ägare av en fastighet i kommunen är 
skyldiga att betala en årlig grundavgift för 
renhållningsverksamheten. 

Villa  
Villa med FNI  
Sommar  
Verksamhet  

1 427 
898 
412 

1 104  

kr/år 
kr/år  
kr/år 
kr/år 

Vid delat villaabonnemang debiteras en grundavgift per bostad som ingår i abonnemanget. Moms 
(25%) är inräknad i angivna abonnemangsavgifter.  

Kärlavgift - villa  
Hämtningsfrekvensen är varannan vecka. Avgiften anges 
som kronor/år.  

 Kärl   

140 liter  190 liter  240 liter  

Villa  
Kärlavgift för abonnent som inte har anslutit sig  till 
systemet med fastighetsnära insamling av tidningar.  

990  1 166  1 485  

Villa med FNI  
Kärlavgift för abonnent som har anslutit sig till  och 
fullt ut använder sig av systemet med fastighetsnära 
insamling av tidningar.  

1 259  1 436  1 758  

 
Tillfälligt mycket sopor?  
Då kan röd säck beställas hos kundtjänsten för en kostnad av 86 kr/styck eller en extra tömning av 
kärlet för en kostnad av 147 kr/tömning 
 
 

Kärlavgift - villa dispensabonnemang 

Avgift som efter särskild prövning kan beviljas abonnent 
som har en fungerande kompostering av allt nedbrytbart  
(vegetabiliskt och animaliskt) avfall i drift. 

Kärl  

140 liter  190 liter  

Månadshämtning  
Kärlavgift för abonnent som har anslutit sig till och fullt ut använder sig av 
systemet med fastighetsnära insamling av tidningar samt har en fungerande 
kompostering enligt ovan.  

713  803  

Kvartalshämtning  
Kärlavgift för abonnent som har anslutit sig till och fullt ut använder sig av 
systemet med fastighetsnära insamling av tidningar samt har en fungerande 
kompostering enligt ovan.  

348  524  

 
 
 



Kärlavgift - sommarabonnemang  

Avser hämtning varannan vecka under perioden 1 
maj - 30 september. 

 Kärl   

140 liter  190 liter  240 liter  

Fritidshus   
Kronor/säsong  430  492  627  

   

 Kärl  Container  

660 liter  8 m³  

Fritidshusområden med gemensam behållare  
Kronor/säsong  412  18 367  

 
Kärlavgift - verksamhet 

Avgiften anges som kronor/år inklusive 25% moms.  Hämtningsfrekvens  

Behållarslag  Volym  14:e dag  7:e dag  

Kärl  

190 liter  

240 liter  

1 239  

1 575  

2 473  

3 151  

 370 liter  2 947  5 098  

 660 liter  4 710  8 340  

Container  

2 m³   

3 m³   

6 m³    

21 680  

27 075  

38 343  

35 681  

46 468  

71 210  

 7 m³   45 573  80 588  

 8 m³   55 887  84 226  

 
Tilläggsavgift - dragväg  
gäller för utdrag alternativt utdrag/återställning av kärl. Tilläggsavgift debiteras om avståndet 
mellan fordonets uppställningsplats och behållarens uppställningsplats överskrider 6 m.  

 Hämtningsfrekvens  

Intervall 6,1-16 m  Varje vecka  
Varannan 

vecka  
Var fjärde 

vecka  

Utdrag  700 kr  350 kr  175 kr  

Utdrag+återställn.  1400 kr  700 kr  350 kr  

Intervall 16,1-26 m  Varje vecka  
Varannan  

vecka  
Var fjärde 

vecka  

Utdrag  1400 kr  700 kr  350 kr  

Utdrag+återställn.  2800 kr  1400 kr  700 kr  

 


