
Utdrag ur renhållningstaxan för Tanums kommun. Samtliga avgifter nedan är inklusive moms.

- Vid delat abonnemang utgår full grundavgift per hushåll men delad hämtningsavgift. Anmäl till Rambo.
- Ansökan om hemkompost görs till Miljökontoret i Tanums kommun.

ÖVRIGA TJÄNSTER
Dessa tjänster beställs via kundservice och utförs inom 5 -10 arbetsdagar från beställning.

Faktureringsavgift vid månadsfakturering 50 kr
Extra säck, vid ordinarie hämtning 88 kr
Hämtning grovavfall  917 kr/tim, upp till 2m3
Hämtning kylmöbler  0 kr

AVGIFTER HUSHÅLLSAVFALL 2022 - TANUM

kundservice@rambo.se | 0523-667700 | www.rambo.se

SORTERAT MAT- OCH RESTAVFALL
Du har två kärl. Ett brunt kärl för matavfall om 140 liter och ett grönt kärl för 
restavfall. Det gröna kärlet bestämmer du själv storleken på. Du lämnar som 
vanligt förpackningar och tidningar på återvinningsstation. 
Kärlstorlek* Hämtningsavgift**  Hämtningsintervall restavfallskärlet

1 708 kr 140 L 
140 L 1 459 kr  

Varannan vecka
Varannan vecka v.18 - v.39, övrig tid var 
fjärde vecka

BLANDAT MAT- OCH RESTAVFALL
Du har ett grönt kärl för blandat mat- och restavfall. Du lämnar som 
vanligt förpackningar och tidningar på återvinningsstation.

140 L 957 kr             Varannan vecka
140 L 708 kr             Varannan vecka v.18 - v.39, övrig tid var

            fjärde vecka  

Matavfallskärlet, 140 L, hämtas varje vecka v.18 - v.39, övrig tid varannan vecka. 
Annan kärlstorlek är ej valbar.

SORTERAT MAT- OCH RESTAVFALL TILL EGEN KOMPOST
Du har ett grönt kärl för restavfall. Matavfallet läggs i egen kompost. Detta 
abonnemang kräver ett kompostbeslut. Du lämnar som vanligt förpackningar 
och tidningar på återvinningsstation.
Kärlstorlek* Hämtningsavgift** Hämtningsintervall restavfallskärlet

Kärlstorlek* Hämtningsavgift** Hämtningsintervall
140 L 
140 L 
140 L 

3 076 kr  
2 579 kr  
2 328 kr  

Varje vecka 
Varje vecka v.18 - v.39, övrig tid varannan vecka 
Varje vecka v.18 - v.39, övrig tid var fjärde vecka

* Hämtningsavgiften ökar för varje kärlstorlek om 500 kr, 190 L / 240 L / 370 L.
Vid kärlbyte tillkommer en engångsavgift om 407 kr.

** I ovanstående avgifter tillkommer grundavgiften om 916 kr per hushåll och år.




