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Abonnemang för helårsboende och verksam
heter debiteras fyra gånger per år och för 
säsongsboende en gång per år. Slamtömning, 
flyttfakturor och vissa tillfälliga tjänster 
 debiteras med tätare intervall.

Eventuellt justeringsbelopp under 500 kr 
regleras på nästkommande faktura. Vid juste
ringsbelopp över 500 kr ska abonnenten 
meddela kundtjänst senast 14 dagar före för
fallodag annars sker justering på nästa faktura.

Returpapper är ett kommunalt hushållsavfall 
och samlas in via FTI:s återvinningstationer 
eller via entreprenörer som är auktoriserade 
av Härryda Vatten och Avfall AB.

FASTIGHETSÄGARENS  
ÅLIGGANDE
Fastighetsägaren är skyldig att snarast möjliga 
meddela kontaktcenter om hämtning av avfall 
uteblivit, så att entreprenören får möjlighet 
att se till att avfallet hämtas.

Om avfallet, trots detta, inte hämtas och 
 fastighetsägaren eller enskild väghållare inte 
är orsaken, är fastighetsägaren berättigad till 
återbetalning av hämtningsavgiften (dock inte 
av grundavgiften) för den uteblivna hämtningen. 
Inga ytterligare ersättningar kan utgå.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 
15 december 2022, § 206 och gäller från och 
med 1 januari 2023. Taxan avser de avgifter 
som enligt 27 kap 4–6 § Miljöbalken kan tas 
ut för hantering av avfall. Utöver taxans avgif
ter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

Taxan består av en fast grundavgift och en 
rörlig avgift. Den fasta delen utgöras av en 
avgift för gemensam service och en hämtnings
avgift som avser kärltömning. Den rörliga 
delen är viktbaserad.

Taxan för avfallshantering betalas till Härryda 
Vatten och Avfall AB. Taxan för slamtömning 
betalas till entreprenören Renova Miljö AB.

Renhållningsavgifterna ska betalas av fastig
hetsägaren. Betalas inte räkningen i tid debite
ras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt 
övriga kostnader för påminnelser och inkasso. 
Avgiften kan tas ut i förskott.

Om avfallskärlet, vid ordinarie hämtnings
tillfälle, inte har använts sedan föregående 
hämtning, räknas det ändå som hämtning och 
debiteras enligt taxan.

Detsamma gäller om kärlet inte är  tillgänglig 
för hämtning (exempelvis ej framställd) vid 
det ordinarie hämtningstillfället.
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Vid inpassering till Bråta ÅVC används kör 
 kort. Vid obetalda fakturor eller misskötsel  
på återvinningscentralerna spärras körkortet  
i inpasseringssystemet. 

Personer utan körkort samt företag kan 
 ansöka om återvinningskort.

Återvinningscentraler, ÅVC
I avfallsabonnemanget ingår besök på återvin
ningscentralen. Alla folkbokförda i kommunen 
har obegränsat antal besök till Bråta ÅVC.

Man kan även besöka återvinningscentralerna  
i Ale, Bollebygd, Göteborg, Kungsbacka, 
Lerums och Partille kommun samt Mölndals 
stad. Hemkommunens regler gäller. För hel
årskund gäller 12 fria besök till övriga ÅVC:er, 
för säsongsboende gäller sex fria besök. 

Företag med sophämtning i kommunen har  
tre fria besök på Bråta återvinningscentral.

Avgift, kr

exkl. moms inkl. moms

Nytt återvinningskort 80 100

Privatbesök på övriga kommuners ÅVC, utöver fria antal 222 278

Företagsbesök, utöver fria antal (max 3 kbm/besök) 222 278

Fastighetsägaren ansvarar för rengöring och 
tillsyn av kärl. 

Fastighetsägare med efaktura eller autogiro 
ansvarar också för att meddela Härryda 
 Vatten och Avfall vid byte av bank.

PLACERING AV KÄRL
På tömningsdagen ska kärlet stå max en 
meter från hämtningsfordonets uppställnings
plats. Handtag och hjul ska vara fritt åtkomliga 
och vända utåt. Står inte kärlet vid farbar väg 
finns möjlighet att beställa tjänsten dragväg. 
Vägen fram till kärlet ska vara fri från buskar, 
nedhängande grenar, parkerade bilar, redskap, 
cyklar och dylikt. Vintertid ska vägen och 
platsen runt kärlet vara skottad och sandad.

Ändring av antal kärl eller annat som påverkar 
avfallets mängd eller förutsättningarna för att 
hämta avfallet ska snarast meddelas till kom
munens kontaktcenter.

TILLÄMPNING
Frågor angående tillämpning och tolkning av 
denna taxa avgörs av vd:n för Härryda Vatten 
och Avfall AB. För åtgärd som inte kan debite
ras enligt taxan fastställs avgiften med hänsyn 
till nettokostnaden och lämpliga bestämmelser 
i taxan. I övrigt sker hänvisning till bolagets 
lokala renhållningsordning samt till övrig 
avfallslagstiftning.
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Det finns tre olika avfallsabonnemang
• Matavfall och brännbart hushållsavfall 

 sorteras var för sig i två olika kärl.

• Hemkompost för matavfall och kärl för 
brännbart hushållsavfall.

• Osorterat avfall – allt hushållsavfall läggs  
i ett och samma kärl.

 
 
 
 
 
 
 
 
MATAVFALLSINSAMLING
Hushåll som sorterar ut matavfall till biogas 
har ett grönt kärl för brännbart avfall och ett 
brunt kärl för matavfall. Det bruna kärlet är 
alltid 140 liter. Vid grön kärlstorlek på 140,  
190, 240 eller 370 liter ingår ett brunt kärl  
i abonnemanget. Vid grön kärlstorlek på  
660 liter ingår max två bruna kärl. För det 
gröna kärlet gäller hämtning 26, 13 eller  
4 gånger per år för småhus.

Större verksamheter och flerbostadshus har 
generellt veckohämtning.

Matavfall i det bruna kärlet hämtas 26 gånger 
per år för småhus och som regel 52 gånger  
per år för företag, flerbostadshus och liknande.

I abonnemanget ingår papperspåsar och en 
påshållare. Påsar får man utdelat efter beställning 
och de kan också hämtas på Bråta återvinnings
central. Man kan också beställa påsar genom 
att ringa in till Kontaktcenter.

Härryda Vatten och Avfall kan göra stickprover 
för att kontrollera sorteringen. Exempel på 
felsortering kan vara att en soppåse av plast 
hamnat i det bruna kärlet. Upprepad felaktig 
sortering kan leda till felsorteringsavgift och  
att abonnemanget ändras till osorterat avfall.

Våra abonnemang

HEMKOMPOSTERING
Hushåll som hemkomposterar har ett grönt 
kärl för brännbart avfall och en godkänd 
 komposthållare. Hushållsavfallet i det gröna 
kärlet hämtas 26, 13 eller 4 gånger per år  
för helårsabonnenter.

En förutsättning för detta abonnemang är att 
hushållet skriftligen anmält hemkompostering 
till kommunens miljö och hälsoskydd och 
även fått en bekräftelse.

Helårsabonnemang  
Grönt kärl, 190 liter, 26 ggr/år 
samt brunt kärl 26 ggr/år 1 900 
Rörlig avgift 100 kg matavfall à 2,25 kr 225 
Rörlig avgift 200 kg à 2,25 kr 450

Summa kr/år, inkl. moms 2 575

Beräkningsexempel

Du betalar
Fast avgift plus en rörlig avgift på 2,25 kr 
per kg matavfall och brännbart avfall samt 
eventuell avgift för dragväg.

Standardabonnemang
Ny kund får 190 liters kärl för brännbart 
avfall samt 140 liters kärl för matavfall 
med hämtning varannan vecka om inget 
annat meddelats av kund. 

RÖRLIG DEL
Baserad på  

avfallets vikt,  
2,25 kr per kg.

FAST DEL
Består av en 

grundavgift och  
en hämtnings

avgift. 
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Fast avgift, helårsabonnemang

Kärlstorlek Hämtningar, ggr/år Avgift, kr Varav 
grundavgift Taxa

Grönt kärl Grönt kärl Brunt kärl exkl. moms inkl. moms inkl. moms
140 liter 41) 26/ 1 176 1 469 1 240 K/H104
140 liter 131) 26/ 1 313 1 641 1240 K/H113
140 liter 26 26/ 1 520 1 900 1 240 K/H126
190 liter 41) 26/ 1 176 1 469 1 240 K/H204
190 liter 131) 26/ 1 313 1 641 1 240 K/H213
190 liter 26 26/ 1 520 1 900 1 240 K/H226
190 liter 522) 52/ 2 403 3 003 1240 K/H252
240 liter 26 26/ 1 669 2 086 1 240 K/H326
240 liter 522) 52/ 2 437 3 046 1 240 K/H352
370 liter 26 26/ 1 927 2 408 1 491 K/H426
370 liter 522) 52/ 3 234 4 043 1 491 K/H452
370 liter 1043) 104/ 7 105 8 881 2982 K/H4104
660 liter 26 26/ 2 787 3 484 1864 K/H626
660 liter 522) 52/ 5 344 6 681 3 727 K/H652
660 liter 1043) 1043)/ 11096 13 870 7 455 K/H6104

Hushåll som komposterar matavfall ska anmäla detta skriftligen till miljö- och hälsoskydd och få en bekräftelse.
1) Hushåll som komposterar eller har hämtning av matavfall kan få hämtning av resterande hushållsavfall 13 eller  
 4 gånger per år efter anmälan. 2) Hämtning 52 ggr/år medges endast företag, f lerbostadshus och liknande.
3) Hämtning 104 ggr/år kräver särskilt medgivande från Härryda Vatten och Avfall.
K = abonnemang utan hemkompostering. H= abonnemang med hemkompostering.

Fast avgift, säsongsabonnemang 1 maj–30 september

Kärlstorlek Hämtningar, ggr/år Avgift, kr Varav 
grundavgift Taxa

Grönt kärl Grönt kärl Brunt kärl exkl. moms inkl. moms inkl. moms
140 liter 21) 11/ 723 903 745 K/H102
140 liter 61) 11/ 940 1 176 745 K/H106
140 liter 11 11/ 1021 1 276 745 K/H111
190 liter 21) 11/ 723 903 745 K/H202
190liter 61) 11/ 940 1 176 745 K/H206
190 liter 11 11/ 1 021 1 276 745 K/H211
190 liter 212) 21/ 1 497 1 871 745 K/H221
370 liter 11 11/ 1 221 1 527 896 K/H411
370 liter 212) 21/ 1 755 2 193 896 K/H421
660 liter 11 11/ 2 231 2 788 1 240 K/H611
660 liter 212) 21/ 2 449 3 061 1 240 K/H621

Hushåll som komposterar matavfall ska anmäla detta skriftligen till miljö- och hälsoskydd och få en bekräftelse.
1) Hushåll som komposterar eller har hämtning av matavfall kan få hämtning av resterande hushållsavfall sex eller  
 två gånger per år efter anmälan. 2) Hämtning 21 ggr/år medges endast företag, f lerbostadshus och liknande.
K= abonnemang utan hemkompostering. H= abonnemang med hemkompostering.

Standard
abonnemang

Standard
abonnemang
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Osorterat avfall
Hushåll som lämnar brännbart avfall och mat
avfall i samma kärl betalar avgifter för osorterat 
avfall. Avgiften är miljöstyrande och högre än 
för abonnemang där matavfall sorteras ut.

För det gröna kärlet gäller hämtning 26 gånger 
per år. Större verksamheter och flerbostads
hus har generellt veckohämtning.

Fast avgift, helårsabonnemang

Kärlstorlek Hämtningar Avgift, kr Varav 
grundavgift Taxa

Grönt kärl ggr/år exkl. moms inkl. moms inkl. moms
140 liter 26 2 546 3 183 1 240 B126
140 liter 521) 4 043 5 053 1 240 B152
190 liter 26 2 546 3 183 1 240 B226
190 liter 521) 4 043 5 053 1240 B252
240 liter 26 2 798 3 498 1 240 B326
240 liter 521) 4 100 5 125 1 240 B352
370 liter 26 3 234 4 043 1491 B426
370 liter 52 5 430 6 788 1491 B452
370 liter 1042) 11 945 1 4931 2 982 B4104
660 liter 26 4 685 5 856 1 864 B626
660 liter 521) 8 969 11 211 3 727 B652
660 liter 1042) 18 625 23 281 7 455 B6104

1) Hämtning 52 ggr/år medges endast företag, f lerbostadshus och liknande.
2) Hämtning 104 ggr/år kräver särskilt medgivande från Härryda Vatten och Avfall.

Fast avgift, säsongsabonnemang 1 maj–30 september

Kärlstorlek Hämtningar Avgift, kr Varav 
grundavgift Taxa

Grönt kärl ggr/år exkl. moms inkl. moms inkl. moms
140 liter 11 1 709 2 136 745 B111
190 liter 11 1 709 2 136 745 B211
190 liter 211) 2 517 3 147 745 B221
370 liter 11 2 047 2 559 896 B411
370 liter 211) 2947 3 684 896 B421
660 liter 11 3 756 4 695 1 240 B611
660 liter 211) 4 112 5 139 1 240 B621

1) Hämtning 21 ggr/år medges endast företag, f lerbostadshus och liknande.

Standard
abonnemang

Helårsabonnemang osorterat avfall
Grönt kärl, 190 liter, 26 ggr/år 3 183 
Rörlig avgift 300 kg à 2,25 kr 675

Summa kr/år, inkl. moms 3 858

Beräkningsexempel
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Gemensam avfallslösning
Innehavare av minst fyra närbelägna småhus
fastigheter kan beviljas gemensam avfallslösning.
Färre än fyra hushåll kräver särskilt medgivande 
ifrån Härryda Vatten och Avfall. Förutom ned
anstående fasta avgifter tillkommer viktavgift 
samt i förekommande fall en dragvägsavgift. 

Fast avgift betalas per hushåll, den rörliga vikt
avgiften delas lika mellan hushållen.

Antal samt storlek på kärl bestäms av avfalls
verksamheten. Avgiften anges per hushåll och år.

Kärlstorlek Hämtningar, ggr/år Avgift, kr Varav 
grundavgift Taxa

Grönt kärl Grönt kärl Brunt kärl exkl. moms inkl. moms inkl. moms
190 liter 26 26 923 1 154 495 GHLK226
240 liter 26 26 1 072 1 340 495 GHLK326
370 liter 26 26 1 279 1598 681 GHLK426
660 liter 26 26 1 892 2365 745 GHLK626

Avgift för hämtning av brännbart avfall och matavfall i kärl.
Gemensamt kärl för restavfallet samt ett gemensamt kärl för matavfallet.

Avgift för hämtning av brännbart avfall i kärl, under förutsättning  
att allt matavfall hemkomposteras. 

Kärlstorlek Hämtningar Avgift, kr Varav 
grundavgift Taxa

Grönt kärl ggr/år exkl. moms inkl. moms inkl. moms
190 liter 26 923 1 154 495 GHLH226
240 liter 26 1 072 1 340 495 GHLH326
370 liter 26 1 279 1 598 681 GHLH426
660 liter 26 1 892 2 365 745 GHLH626
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Viktavgift
Rörlig avgift för matavfall och brännbart avfall.

exkl. moms inkl. moms Taxa
Avgift kr per kg avfall i grönt eller brunt kärl 1,8 2,25 VIKT/MVIKT

Reservtaxa
Vid hämtningstillfällen då exempelvis vågut
rustningen är ur funktion träder reservtaxan in.
Viktuppgift från de senaste fem registrerade 

vikterna hos den enskilde abonnenten bildar
ett medelvärde. Det medelvärdet utgör under
lag för viktavgiften.

Övriga sophämtningstjänster
Årlig avgift för dragväg via kärlhämtning

Dragväg Avgift per hämtning, kr
exkl. moms inkl. moms

0–1 m 0 0
1,1–6 m 6 7
6,1–20 m 23 29
20,1–50 m 52 65

De fasta avgifterna förutsätter att sopkärlen 
på hämtningsdagen står max en meter från 
hämtningsfordonets uppställningsplats. Mot en 
avgift är det dock möjligt att få placera kärlen 
längre ifrån farbar väg och föraren hämtar då 
kärlet för tömning. Dragväg räknas som enkel 
väg från kärlets plats till hämtningsfordonets 
uppställningsplats.

Avståndet mäts av  sophämtningsentreprenören 
och beställs hos Kontaktcenter. Villkor för 
godkänd dragväg är att underlaget ska vara 
jämnt samt att ytan är hårdgjord.

Godkänd dragväg får ha en lutning på maximalt 
1:12, det vill säga 1 meters höjdskillnad på 

12 meter sträcka. Abonnemang för dragväg 
tecknas för helår eller säsong. Dragvägsavgiften 
tas ut som årsavgift räknat på antal hämtningar 
för såväl det gröna som det bruna kärlet. För 
nya dragvägar längre än 20 meter krävs särskilt 
godkännande ifrån Härryda Vatten och Avfall.

Evenemangstaxa
Evenemang som kräver tillfällig renhållning debiteras,  
utöver ordinarie taxa, per tillfälle enligt nedan.  

Utsättning och hemtagning för alla kärl är 
inkluderat i avgiften. 1 matavfallskärl ingår till 
190 L kärl och 370 L kärl för restavfall,  

2 matavfallskärl ingår till 660 L kärl. Viktavgift 
tillkommer.

exkl. moms inkl. moms Taxa
Avgift per tillfälle 521 652 EVE
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Extratjänster
Vid enstaka tillfällen med mer avfall än vanligt 
får, mot beställning, avfallet lämnas i extra säck 
i samband med ordinarie hämtning, alternativt 
beställs extra hämtning. Vid extra hämtning 
tillkommer viktavgift. Fastighetsägaren ordnar 
på egen hand en säck som får rymma högst 
240 liter. Beställning görs hos Kontaktcenter.

Lockilock är ett särskilt lock som gör det 
möjligt att öppna kärlet åt båda håll.

Härryda Vatten och Avfall kan besluta att 
tillfälligt ställa ut gemensamt kärl, exempelvis 
vintertid eller vid vägunderhåll. Detta kärl 
används av boende på vägen istället för fastig
hetens egna kärl.

Ordinarie fasta avgifter kvarstår och viktavgift 
ersätts av fast månadsavgift.

Tjänster Avgift, kr
exkl. moms inkl. moms Taxa

Byte av kärlstorlek 80 100 KBYT
Extra brunt kärl, per år 1 100 1 375 MEXT
Extra påshållare för matavfall 24 30 PÅSH
Lockilock per år 80 100 LOIL
Skadat eller försvunnet lockilock 300 375 LERS
Låsbart kärl, (inkl. installation av låsbleck, 
hänglås och nyckel), per kärl1) 800 1 000 LÅS

Skadat eller försvunnet kärl 300 375 KERS
Tillfälligt gemensamt kärl, per månad och 
fastighet 80 100 TGB

Extra tömning (budning), kr/taxa 184 230 BSOP
Extra säck i samband med ordinarie tömning, 
kr per gång 32 40 ESK

Tilläggsavgift för felsorterat, kr/kärl 200 250 FKA
1) Vid f lytt från adress/anläggning med lås får inte produkterna avlägsnas/plockas med utan tillfaller  
 bef intlig anläggning.
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Hämtning, volym Avgift, kr
exkl. moms inkl. moms

Max 1,5 m3 444 556
1,6–3 m3 627 784
3,1–6 m3 1 043 1 304
6,1–7 m3 1 235 1 544
Varje ytter ligare m3 114 143

Hämtning, volym Avgift, kr
exkl. moms inkl. moms

Max 1,5 m3 444 556
1,6–3 m3 627 784
3,1–6 m3 1 043 1 304
6,1–7 m3 1 235 1 544
Varje ytter ligare m3 114 143

Hämtning, volym Avgift, kr
exkl. moms inkl. moms

Max 1,5 m3 498 622
1,6–3 m3 702 878
3,1–6 m3 1 168 1 460
6,1–7 m3 1 384 1 729
Varje ytter ligare m3 128 160

Slamtömning
Slutna tankar
Slutna tankar töms efter körlista minst 
en gång per år. Extra tömning sker efter 
överenskommelse senast fem arbets
dagar efter abonnentens beställning.
Pris inkluderar hämtning samt behandling.

Slamavskiljare
Slamavskiljare töms efter körlista minst 
en gång per år för helårsbostad. För 
att även få din fördelningsbrunn tömd, 
kontakta Renova Miljö AB.  
Pris inkluderar hämtning samt behandling.

Minireningsverk
Pris inkluderar hämtning samt behandling.

Avgift, kr/år
exkl. moms inkl. moms

Hyra av toalettbod 18 000 22 500

Hämtning, volym Avgift, kr
exkl. moms inkl. moms

Första m3 708 885
Varje ytterligare m3 164 205

Tillfällig toalett
Tömningsavgift tillkommer enligt 
avgift för slutna tankar.

Fettavskiljare
Tömning ska ske minst en gång per  
år och beställs hos Renova Miljö AB.  
Pris inkluderar hämtning samt behandling.
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Hämtning och behandling Avgift, kr
exkl. moms inkl. moms

Byte av kassett, inkl. behandling1) 800 1 000
Sugning av löst filtermaterial, inkl. behandling1) 1 500 1 875

Fosforfällor

Vid tömning ska nytt filtermaterial finnas på 
plats och lyftas på av Renova Miljö AB.

Finns inget nytt filtermaterial räknas det som 
att beställd körning ej kunnat utföras.

1) För anläggningar som töms oftare än var 5:e år.

Hämtning och behandling Avgift, kr
exkl. moms inkl. moms

Akut tömning inom 24 h, under ordinarie arbetstid 640 800
Akut tömning inom 24 h, efter ordinarie arbetstid 2 756 3 445
Beställd körning som inte kunnat utföras eftersom  
brunnen inte varit åtkomlig 444 555

Tillägg för slanglängd över 20 m 300 375
Varje ytterligare 10 m slanglängd. 200 250
Extra avgift för brunnslock som väger mer än 15 kg 400 500
Extra personal, exempelvis om arbetet kräver längre tid eller 
större arbetsinsats än ett normalobjekt 480 600

Extra personal och bil, exempelvis om arbetet kräver längre 
tid eller större arbetsinsats än ett normalobjekt 1 120 1 400

Tillägg extra slang, akut tömning med mera
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Kyl och frys

Farligt avfall och elavfall

Beställning görs hos Renova Miljö AB. Kyl och 
frysmöbler och vitvaror kan även lämnas på 
återvinningscentral.

Beställning görs hos Renova Miljö AB. 
Hämtning ska ske från överenskommen plats, 
exempelvis vid kärlet. Det ska vara emballerat 
och uppmärkt med innehåll. Farligt avfall från 
hushåll kan även lämnas på återvinningscentral 

eller mindre mängder till farligt avfallbilen. 
Elavfall som t ex glödlampor, små batterier 
och mobiltelefoner kan även lämnas i skåpet 
Samlaren i butiker.

Fastighetsnära hämtning

Hämtning efter beställning Avgift, kr Taxa
exkl. moms inkl. moms

Kyl och frys, kr per enhet 286 358 FKMR

Hämtning efter beställning Avgift, kr Taxa
exkl. moms inkl. moms

Farligt avfall från hushåll, kr per gång 138 172 FVAF

Hämtning av farligt avfall från mindre verksamheter
Hämtning av farligt avfall från verksamheter 
som till sin art och sammansättning liknar avfall 
från hushåll kan beställas via särskild förfrågan 
till kommunens entreprenör för farligt avfall. 
Beställning görs hos Renova Miljös kund service. 

Hämtning sker på överenskommen plats där 
bilen kan stanna. I tjänsten ingår rapportering 
till Naturvårdsverket. Avfallet ska vara väl 
uppmärkt och varje kolli får max väga 15 kg 
vardera. 

Hämtning efter beställning Avgift, kr
exkl. moms inkl. moms

Hämtning av farligt avfall och småelektronik från 
 verksamhet (upp till 25 kg) 680 850

Pris per ytterligare 25kg intervall 400 500
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Grovavfall samt bygg- och rivningsavfall

Beställning görs hos Kontaktcenter.  Skrymmande 
hushållsavfall, exempelvis möbler, cyklar, träd
gårdsavfall samt bygg och rivningsavfall från 
hushåll som på grund av storlek eller egenskaper 
inte ska läggas i ordinarie sopkärlen hämtas  
i container efter beställning.

Grovavfallet samt bygg och rivningsavfall ska 
vara sorterat och märkt med avfallsslag.

Sortering och märkning ska ske i avfallsslagen: 

Hämtning efter beställning Avgift, kr Taxa
exkl. moms inkl. moms

5 m3 1 200 1 500 CONT
Hyra per dygn vid hyrestid över 7 dygn 16 kr/dygn 20 kr/dygn ÖVR
Avgift per ton avfall1) 800 1 000 BEH

1) Tillkommer per ton grovavfall i container.

metall, trä, brännbart, glas, gips, plast, mineral 
(betong, tegel, klinker, keramik eller sten), 
obrännbart och trädgårdsavfall samt jord inne
hållande invasiva arter. Sorterat grovavfall kan 
även lämnas på återvinningscentral.

Avgiften består av en viktsavgift och en trans
portavgift för utsättning och tömning.  

Vid hyrestid över 7 dygn tillkommer en  
dygnsavgift.   
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Sophämtningsdagar samt extrahämtningar av  
kärl, säck eller container. Abonnemang för  
sophämtning, ägarbyten, fakturor, autogiro.  
Övriga avfallsfrågor. 

Kontaktcenter, kommun@harryda.se, 031724 61 00. 
Måndag–onsdag kl. 8–16.30, torsdag kl. 8–18, 
fredag kl. 8–15.

E-FAKTURA 
Anmäls via din internetbank.
Vi skickar även efaktura med Kivra.

KOMPOSTERING OCH UPPEHÅLL  
I HÄMTNING 
Miljö och hälsoskydd, miljo.halso@harryda.se,  
031724 61 00.

SLAMHANTERING 
Renova Miljö, kundservice@renova.se, 03161 87 00. 

BRÅTA ÅTERVINNINGSCENTRAL 
Returvägen 2 i Mölnlycke, 031–338 18 96. 
Måndag, onsdag 7–16, tisdag, torsdag 12–20, fredag 11–16, 
lördag, söndag 9–15. 
 
Mer information finns på hvaa.se

Kontakta oss gärna! 

Härryda Vatten och Avfall AB, 435 33 Mölnlycke.
031724 61 00 | va.avfall@hvaa.se | hvaa.se
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