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Allmänna bestämmelser 

 

Avgiften ska erläggas till Ale kommun av fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren enligt Föreskrifter 

om avfallshantering. Ytterst betalningsansvarig är dock alltid fastighetsägaren.  

Hela dragvägen ska vara av hårdgjord yta och minst 1 meter bred. Inga trösklar, trappor eller andra 

hinder längst med dragvägen får förekomma. Handtaget på kärlet ska vara lättåtkomligt. Hela dragvägen 

ska vintertid halkbekämpas. Marken får endast ha en mindre lutning. För mer information gällande 

regelverk finns Föreskrifter om avfallshantering att läsa på www.ale.se.  

För en- och tvåbostadshus ska kärlet på tömningsdagen placeras max 5 meter in på tomten eller vid 

angöringsplats för renhållningsfordon. Möjlighet att köpa till dragavstånd finns enligt Taxa 2022 om 

särskilda skäl föreligger. Dragavstånd längre än 21 meter godkännes inte utan särskilda skäl. Taxa 2022 

finns att läsa på www.ale.se Skiljeväggen i kärlet får ej flyttas och papper- och plastförpackningarna ska 

sorteras efter instruktion som finns på insidan av locket på kärlet.  

Producentansvarsmaterial ska sorteras efter sorteringsanvisning, för vidare information www.ale.se eller 

www.ftiab.se. Om materialet sorteras fel tillkommer en felsorteringsavgift på 250 kr och kärlet kommer 

att tömmas som restavfall vid nästa ordinarie tömning av ditt restavfall.  

Avgifter är angivna inklusive moms.  

Beställning av tjänsten görs via renhallning@ale.se eller till Renhållningens kundtjänst 

tel. 0303-330108.  
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Serviceavgift för fastighetsnära insamling flerbostadshus, samfälligheter och 

verksamheter 

För flerbostadshus, samfälligheter med gemensamhetshämtning samt verksamheter erbjuds 

fastighetsnära insamling av följande material:  

• Tidningar och reklam kan beställas i kärlstorleken 190 liter 

• Pappersförpackningar kan beställas i kärlstorlekarna 190 liter, 370 liter och 600-800 liter  

• Metallförpackningar kan beställas i kärlstorlekarna 190 liter och 240 liter 

• Plastförpackningar kan beställas i kärlstorlekarna 190 liter, 370 liter och 600-800 liter 

 

Hämtningsintervall Hämtställeavgift 190 liter 240 liter 370 liter 600 - 800 liter 

 
1 vecka 1200 kr/år  605 kr/år 1 155 kr/år 1215 kr/år 2425 kr/år  

2 veckor 600 kr/år 300 kr/år 575 kr/år 605 kr/år 1 135 kr/år  

4 veckor 300 kr/år 155 kr/år 285 kr/år 375 kr/år 570 kr/år  

Beställning - 65 kr/gång 75 kr/gång 80 kr/gång 95 kr/gång  

 

Hyra för behållare Avgift 

Kärl 190 liter 155 kr/år 

Kärl 370 liter 225 kr/år 

Kärl 660 liter  605 kr/år 

Kärl 770 liter 750 kr/år 

Kärl 800 liter 1 030 kr/år 

 

I samfällighetsförening där föreningen är mottagare av faktura kan, om så önskas, avgifterna debiteras 

per hushåll.  

För flerbostadshus och samfälligheter med fler än 100 lägenheter/bostäder debiteras ej hämtställeavgift 

och hämtningsavgift.  

Vid uppehåll i hämtning debiteras hyra och hämtställeavgift, men inte hämtningsavgift, under aktuell 

period. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Fastighetsnära insamling för en- och tvåbostadshus 

 

För en och tvåbostadshus erbjuds fastighetsnära insamling av följande material: 

• Pappersförpackningar  

• Plastförpackningar  

 

Hämtningsintervall Behållarstorlek Avgift 

2 veckor Kärl 240 liter 415 kr/år 

 

Kärlet är grått och har en skiljevägg, som inte får flyttas, och således två fack. I locket på kärlet finns 

sorteringsanvisning som ska följas.  

För tvåbostadshus där 240 liters kärl ej rymmer mängden förpackningar för en tvåveckorsperiod kan 

370 liters kärl erbjudas mot samma avgift.  

Vid utsättning av kärl kommer kärlet placeras på hämtställe vilken uppfyller kraven i Föreskrifter om 

avfallshantering.  

Vid uppehåll i hämtning hämtas kärlet av Renhållningen och avgift på 250 kr debiteras.  

  

 

 


