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Renhållningstaxa 
 

 

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Tekniska servicenämnden har formellt ansvar för hanteringen av 
hushållsavfall i Nässjö kommun. 
 
Gällande bestämmelser för hantering av hushållsavfall finns i Nässjö 
kommuns renhållningsordning som innehåller renhållningsföreskrifter 
för Nässjö kommun. 

1.1   Ikraftträdande 

Renhållningstaxan trädde i kraft den 1 oktober 2009. Reviderad 
renhållningstaxa gäller från och med den 1 april 2022. 

 
Avgifter för tömning av enskilda avloppsanläggningar, bilaga 1, trädde i 
kraft 2021-05-01. 

1.2   Principer 

Nässjö kommuns renhållningstaxa är miljöstyrande. 27 kap. 5 § 
miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt 
att miljöanpassad avfallshantering främjas. Taxan ska: 
 
 Styra mot målen i avfallsplanen 

 Styra mot de nationella miljömålen 

 Ge fastighetsägaren valfrihet avseende servicegrad 

 Finansiera verksamheten 

 Vara enkel och tydlig att kommunicera 

 Stimulera ett enhetligt behållarsystem 

 Stimulera en god arbetsmiljö 

1.2.1 Taxekonstruktion 

Moms ingår i samtliga avgifter. 
Renhållningstaxan täcker kommunens kostnader för insamling, 
bortskaffande och behandling av avfall, återvinningscentral (Boda), 
information, planering och administration.  
I den kommunala renhållningsservicen ingår i den samlade avgiften 
följande för en- och tvåbostadshus, flerbostadshus samt fritidshus: 
 
 Hämtning och behandling av hushållsavfall 
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 Hämtning av vitvaror (10 gånger per år för permanentboende, för 
fritidshus enbart under hämtningssäsongen) 

 Tillgång till miljöstation för farligt avfall (Boda) 

 Tillgång till batteriholkar och ljuskällor 

 Tillgång till återvinningscentral (Boda) 

I den kommunala renhållningsservicen ingår i den samlade avgiften 
följande för verksamheter: 
 Hämtning och behandling av hushållsavfall 

 Hämtning av vitvaror 

Taxan består av en samlad avgift och separata avgifter. Den samlade 
avgiften består av en fast avgift samt en hämtnings- och 
behandlingsavgift. Fast avgift betalas av alla hushåll och verksamheter. 
Hämtnings- och behandlingsavgiftens storlek beror på val av 
abonnemang, behållarvolym, hämtningsintervall och i förekommande 
fall även gångavstånd. Vid beräkning av den totala samlade avgiften 
summeras fast avgift samt hämtnings- och behandlingsavgift. 
Separata avgifter är avgifter för till exempel beställning av särskilda 
tjänster som hushållsnära hämtning av grovavfall, extra hämtning av 
kärlavfall (s.k. budning) eller tömning av enskilda avloppsanläggningar. 
 

1.2.2 Miljöstyrande taxa och abonnemangsval 

Nässjö kommun har beslutat att införa källsortering med separat 
insamling av matavfall i kommunen, vilket avser att bidra till 
uppfyllande av avfallsplanens mål och nationella miljömål. 
Utbyggnaden av insamlingssystemet för matavfall har införts 
områdesvis. I takt med att utbyggnaden av insamlingssystemet för 
matavfall genomförs införs även en taxekonstruktion, som stimulerar 
separat insamling av matavfall. Innehavare av fastigheter i områden där 
separat insamling av matavfall införs eller har införts ska betala 
hämtnings- och behandlingsavgift enligt kapitel 2.1.3 och härvid välja 
något av följande abonnemang: 
 Abonnemang klimatsmart: hushåll och verksamheter sorterar ut sitt 

matavfall för central behandling i kommunens regi i enlighet med 
anvisningar från kommunen.  

 Abonnemang blandat brännbart: (ingen utsortering av matavfall): 
hushåll och verksamheter sorterar inte ut sitt matavfall utan lämnar 
det blandat med brännbart hushållsavfall 

Den fastighetsinnehavare som inte gör ett aktivt val, tilldelas av Nässjö 
Affärsverk AB Abonnemang blandat brännbart. 
 
 
Innan abonnemangsvalet får fastighetsinnehavaren information och 
anvisningar om sortering och hantering av avfallet. 
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Nässjö Affärsverk AB har rätt att göra kvalitetskontroller av avfallet för 
att säkerställa en hög renhetsgrad på både matavfallet och det 
brännbara avfallet. 
Om fastighetsägaren ej uppfyller förutsättningarna eller följer 
anvisningarna för Abonnemang klimatsmart och inte vidtar rättelse 
efter uppmaning, så har Nässjö Affärsverk AB rätt att klassa om 
Abonnemang klimatsmart till Abonnemang blandat brännbart. 

1.3  Fastighetsinnehavarens ansvar och avgiftsskyldighet 

Enligt Renhållningsföreskrifter för Nässjö kommun ska 
fastighetsinnehavare betala avgift för den insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens 
försorg. Fastighetsinnehavaren ska teckna abonnemang för aktuella 
avfallsslag. Avgiftsskyldigheten kan överlåtas på nyttjanderättshavare 
om sådan överenskommelse finns mellan fastighetsinnehavare och 
nyttjanderättshavare. 
Ytterst betalningsansvarig är alltid fastighetsinnehavaren. 
 
Tomträttsinnehavare och samfällighetsförening kan i förekommande 
fall jämställas med fastighetsinnehavare. Nyttjanderättshavare som är 
en verksamhet enligt kapitel 1.7.1  i denna taxa och som saknar 
abonnemang för hushållsavfall får, vid enstaka tillfällen, för eget bruk 
teckna abonnemang för avfall utan medgivande från 
fastighetsinnehavaren. Nyttjanderättshavaren är då avgiftsskyldig. 
Avgiftsskyldighet vid abonnemang föreligger även från fastigheter där 
avfall ej finns att hämta. 
Ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängd, behållares placering eller 
annan ändring som kan ha betydelse för beräkning av avgiften ska 
anmälas till Nässjö Affärsverk AB. Ny avgift ska gälla från och med 
den dag ändringen träder i kraft men avgiften justeras först vid nästa 
ordinarie faktureringstillfälle. 

1.4  Betalning 

Avgifter enligt denna taxa betalas till Nässjö Affärsverk AB. 
Samdebitering görs i förekommande fall med till exempel VA-avgifter, 
fjärrvärmeavgifter och elnätsavgifter. 
Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. 
Anmärkning mot faktura ska lämnas till Nässjö Affärsverk AB inom 
åtta (8) dagar från fakturadatum. 
Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan sänder 
Nässjö Affärsverk AB en påminnelse enligt 5 § inkassolagen, vilket 
medför en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen 
från den dag betalning skulle ha skett.  



6 
 

1.5   Erbjudna behållarstorlekar och behållartyper för 

hushållsavfall 

De kärlstorlekar som Nässjö Affärsverk AB tillhandahåller framgår av 
renhållningsföreskrifter för Nässjö kommun. I taxan angivna 
behållarvolymer utgörs av beteckningar enligt uppgifter från 
leverantörer av behållare. Dessa beteckningar kan avvika från den 
faktiska volymen (t.ex. kan en behållare med beteckningen 80 liter ha 
en faktisk volym mellan 80 och 90 liter). 

1.6   Avgifter vid undantag från Renhållningsföreskrifterna 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som medgivits 
undantag från bestämmelserna i renhållningsföreskrifter för Nässjö 
kommun debiteras avgift enligt följande: 

Eget omhändertagande av hushållsavfall 
Eget omhändertagande genom hemkompostering av annat 
hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten, t.ex. matavfall, 
berättigar inte till reduktion av avgiften. Vid hemkompostering 
tillämpas avgifter enligt Abonnemang klimatsmart men utan behållare 
för matavfall. 

Gemensam avfallsbehållare 
Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i en- och 
tvåbostadshus och som beviljats rätt att använda gemensam 
avfallsbehållare betalar en fast avgift per hushåll samt hämtnings- och 
behandlingsavgift för aktuellt antal tömningar av kärlet. Faktura ställs 
till en av de fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som är 
anslutna till gemensam avfallsbehållare. 

Uppehåll i hämtning 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som medgivits uppehåll 
i hämtning av hushållsavfall betalar endast fast avgift motsvarande fast 
avgift för fritidshus för den period uppehållet avser. 

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till 
kommunen 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som medgivits befrielse 
från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen betalar 
endast fast avgift. 

1.7  Samlad avgift för hushållsavfall 

I de samlade avgifterna återfinns samtliga tjänster som ingår i det 
löpande abonnemanget. Den samlade avgiften består av en fast avgift 
samt en hämtnings- och behandlingsavgift. 
 

1.7.1 Fast avgift 

Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsinnehavare och 
verksamheter per år. Den fasta avgiften för samtliga kundgrupper 
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täcker delar av kostnaderna för planering, utveckling, information, 
administration, kundtjänst och fakturering. Den som har både 
permanentbostad och fritidshus i kommunen ska betala fast avgift för 
såväl permanentbostad som fritidshus.  

En- och tvåbostadshus 
Till en- och tvåbostadshus räknas samtliga en- och tvåbostadshus som 
är permanentbostad med eget abonnemang och egen fakturering. Även 
radhus samt två intilliggande en- och tvåbostadshus med delat kärl 
ingår i denna kategori. Som permanentbostad räknas bostad där den 
boende är mantalsskriven. 

Lägenheter 
Till lägenheter räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt, utom 
hyresrätt och bostadsrätt i radhus, kedjehus eller fristående hus. 

Fritidshus 
Till fritidshus räknas hus som används för rekreation och inte är 
permanentbostad. 

Verksamheter 
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, 
till exempel företag, skolor och institutioner. Till verksamheter räknas 
även hushåll i speciella boenden, till exempel studentkorridorer, 
äldreboenden och gruppboenden. 
Verksamheter betalar fast avgift per behållare för blandat brännbart 
eller brännbart avfall jämförligt med hushållsavfall, inte för behållare 
med matavfall. 
 

1.7.2 Hämtnings- och behandlingsavgift 

Hämtnings- och behandlingsavgiften täcker kostnaderna för bl.a. 
hämtning och behandling av avfallet.  

Abonnemang blandat brännbart 
Hämtnings- och behandlingsavgiften är baserad på behållarstorlek och 
antal hämtningar för blandat avfall. 

Abonnemang klimatsmart 
Hämtnings- och behandlingsavgiften är baserad på behållarstorlek och 
antal hämtningar för brännbart avfall. 
För en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus gäller att i ett abonnemang 
ingår erforderligt antal behållare för matavfall med samtidig hämtning 
av brännbart avfall. 
För verksamheter gäller att i ett abonnemang med minst en behållare för 
brännbart avfall ingår ett 140 liters kärl för matavfall per anläggning. 
Vid behov av fler kärl för matavfall debiteras avgift per kärl. 
 

1.7.3 Avståndstillägg 

Eventuellt avståndstillägg är inkluderat i hämtnings- och 
behandlingsavgiften, genom att denna är indelad i avståndsklasser 
beroende på gångavståndet från hämtningsfordonets uppställningsplats 
till behållarplatsen. Avståndstillägg utgår per behållare. 
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Grundregeln enligt renhållningsföreskrifter för Nässjö kommun är att 
behållare ska placeras så nära hämtningsfordonets uppställningsplats 
som möjligt. Behållare ska alltid vara placerade högst 50 meter från 
hämtningsfordonets uppställningsplats. 
För en- och tvåbostadshus och fritidshus nytecknas endast abonnemang 
med avståndsklass 0-2 meter. Fastighetsinnehavare av en- och 
tvåbostadshus och som erbjuds separat insamling av matavfall får 
därmed endast teckna abonnemang med avståndsklass 0-2 meter. 
Fastighetsinnehavare av en- och tvåbostadshus och som inte erbjudits 
separat insamling av matavfall kan ha abonnemang med avståndsklass 
3-20 meter och 21-50 meter. 
För flerbostadshus och verksamheter tecknas abonnemang med 
avståndsklasserna 0-2 meter, 3-20 meter och 21-50 meter. 
Vid tvist avgör tekniska servicenämnden avståndsklass som ska 
tillämpas vid beräkning av avgiften. 

1.8  Separata avgifter för hushållsavfall 

I de separata avgifterna återfinns hantering av avfallsslag som omfattas 
av det kommunala renhållningsansvaret men där hämtningstjänsterna 
inte nyttjas av taxekollektivet som helhet och som därför ej finns 
upptagna i den samlade avgiften. Separata avgifter debiteras för t.ex. 
hushållsnära hämtning av grovavfall, extra hämtning av kärlavfall (s.k. 
budning) eller tömning av enskilda avloppsanläggningar. 
Tilläggstjänster kan beställas och utförs under förutsättning att tidigare 
förfallna fakturor från Nässjö Affärsverk AB är betalda.   
 

1.8.1 Hushållsavfall från tillfälliga verksamheter 

Till tillfällig verksamhet räknas alla verksamheter som inte är 
privathushåll och som pågår högst en månad, t ex marknader och 
andra tillfälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter kan behållare 
ställas ut under en period av som längst en månad. Om verksamheten 
pågår under en längre tid än en månad ska abonnemang tecknas. Vid 
hyra av avfallsbehållare för tillfälliga verksamheter uttas hämtnings- 
och behandlingsavgift. Utställning, hämtning och tömning av behållare 
görs endast vardagar under normal arbetstid, kl. 06.00 – 15.00. Offert 
begärs för tillfällig verksamhet.  
 

1.8.2 Grovavfall 

Grovavfall från hushåll kan lämnas avgiftsfritt vid 
återvinningscentralen (Boda). Hämtning av sorterat grovavfall vid 
hämtningsfordonets stoppställe kan ske genom beställning (max 3m3) 
och mot avgift enligt denna renhållningstaxa. 
Grovavfall får inte innehålla byggavfall, kärlavfall, bildäck, bildelar eller 
farligt avfall, inkl. batterier, kyl- och frysskåp och elavfall. 
Minsta debitering vid varje enskild beställning för hämtning av 
grovavfall är 0,5 m3. 
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1.8.3 Farligt avfall 

Farligt avfall från hushåll kan lämnas avgiftsfritt vid miljöstationen. 
Farligt avfall hämtas efter särskild beställning och hämtas inte 
tillsammans med övrigt avfall. Hämtning sker enligt 
renhållningsföreskrifter för Nässjö kommun samt i övrigt gällande 
lagstiftning. 
Minsta debitering vid varje enskild beställning för hämtning av farligt  
avfall är 1 tim. 
 

1.8.4 Elavfall 

Elavfall kan lämnas avgiftsfritt vid återvinningscentralen (Boda). 
Elavfall hämtas efter särskild beställning och hämtas inte tillsammans 
med övrigt grovavfall. För hämtning av elavfall debiteras avgift enligt 
denna renhållningstaxa. 
Vitvaror hämtas avgiftsfritt enligt fastställd turlista. 
Hämtning sker enligt renhållningsföreskrifter för Nässjö kommun samt 
i övrigt gällande lagstiftning. 
Minsta debitering vid varje enskild beställning för hämtning av elavfall  
är 0,5 m3. 
 

1.8.5 Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall från hushåll kan lämnas avgiftsfritt vid 
återvinningscentralen (Boda). Hämtning av trädgårdsavfall vid 
hämtningsfordonets stoppställe kan ske genom beställning och mot 
avgift enligt denna renhållningstaxa. 
 

1.8.6 Slam från enskilda avloppsanläggningar 

För slamtömning är avgiften baserad på volym samt på de slanglängder 
som behövs i samband med tömningen. Med slanglängd menas 
avståndet från hämtningsfordonets stoppställe till tankens eller 
brunnens botten. 
För extra arbete vid tömning, t.ex. framgrävning av brunnslock, eller 
hinder vid tömning debiteras extra avgifter enligt denna 
renhållningstaxa, bilaga 1. 
 

1.8.7 Latrin 

Avgift för latrinhämtning debiteras fastighetsinnehavaren enligt denna 
renhållningstaxa. Hämtning sker så nära hämtningsfordonets 
stoppställe som möjligt.  
 

1.8.8 Avfall från fettavskiljare 

För tömning av fettavskiljare är avgiften baserad på volym. 
 

1.8.9 Särskilda avgifter och tjänster 

Placeringstillägg 
Vid olämplig placering av behållare utgår placeringstillägg per behållare, 
utöver eventuellt avståndstillägg. Placeringstillägg tillämpas i två 
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klasser, där klass 2 avser en mer olämplig placering än klass 1, och 
utgår i följande fall: 
 

 Placeringstillägg klass 1: Om det finns lättare hinder längs 
dragvägen mellan fordonets uppställningsplats och 
behållarplatsen. Exempel på lättare hinder är olåst dörr, tröskel 
eller grind. 

 Placeringstillägg klass 2: Om det finns svårare hinder längs 
dragvägen mellan fordonets uppställningsplats och 
behållarplatsen. Exempel på svårare hinder är låst dörr eller 
grind, trappsteg, hiss, lutning eller grusbelagd dragväg. 

 
Vid tvist avgör tekniska servicenämnden vilket placeringstillägg som 
ska tillämpas vid beräkning av avgiften. 

Reducerad avfallsavgift 
Reducerad avfallsavgift kan tillämpas för tre eller flera en- och 
tvåbostadshus som ingår i förening och har gemensamhetslösning, t 
ex radhusområde i samfällighetsförening som har gemensamt 
hämtställe eller underjordsbehållare. Villkor för reducerad fast avgift är 
att faktura för avfallshämtning för hela området kan ställas till EN part, 
en förening, och att alla avfallsbehållare är samlade på en plats. 
För reducerad avfallsavgift vid gemensamhetslösning krävs att 
avfallsutrymmet uppfyller kraven på utformning, placering etc enligt 
renhållningsföreskrifter för Nässjö kommun. 

Icke fastställda avgifter 
För tjänster som inte omfattas av denna renhållningstaxa, eller på 
fastigheter där förhållandena väsentligt avviker från vad som är 
normalt, tillämpas avgift baserad på timpriser och behandlingsavgifter. 
Andra avfallslösningar än vad kommunen idag tillhandahåller kan 
medges enligt renhållningsföreskrifter för Nässjö kommun. 
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2 AVGIFTER 

 

2.1   Samlade avgifter 

Samtliga avgifter är inklusive moms. 
 

2.1.1. Fast avgift 

 
Tabell 1  Fast avgift kr per år 

Fastighet/Verksamhet Avgift 

En- och tvåbostadshus, avgift per hushåll 786,56 kr 

Lägenhet i flerbostadshus, avgift per lägenhet 199,59 kr 

Fritidshus, avgift per hushåll 392,63 kr 

Verksamhet, avgift per behållare 455,65 kr 

 
  

 Tabell 2  Reducerad fast avgift, reduktion av ordinarie fast avgift,  
              kr per år och hushåll 

Anledning 
Reduktion 

med 

Tre eller flera en- och tvåbostadshus som ingår 
i förening och har gemensamhetslösning*, t ex 
radhusområde i samfällighetsförening som har 
gemensamt hämtställe eller underjordsbehållare. 

300,00 kr 

          
*Villkor för reducerad grundavgift är att faktura för avfallshämtning 

    för hela området kan ställas EN part, en förening och att alla  
          avfallsbehållare är samlade på en plats. 
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2.1.2.3. Hushållsavfall från fritidshus 
Abonnemang Klimatsmart från fritidshus. 
 
Endast 0-2 meter gångavstånd tillämpas vid fritidshus. 
  
Tabell 6  Hämtnings- och behandlingsavgifter för klimatsmart 

hushållsavfall från fritidshus, kr per kärl och år. 

Antal hämtningar 190 liter 370 liter 660* liter 

8 hämtningar per säsong 504,24 kr 934,95 kr 1 680,79 kr 

* 660 liters kärl används normalt endast av säsongsbunden verksamhet, 
t.ex. badplatser. 
 
 

2.1.3. Hämtnings- och behandlingsavgift i områden med utsortering av 

matavfall 

Avser endast de fastigheter i områden som valt att sortera ut matavfall. 

2.1.3.1. Hushållsavfall från en- och tvåbostadshus 
Abonnemang klimatsmart avser sorterat brännbart respektive 
matavfall från en- och tvåbostadshus. Detta abonnemang avser endast 
de fastigheter som har valt att sortera ut matavfall. 
 

      Endast 0-2 meter gångavstånd tillämpas vid en- och tvåbostadshus. 
 

I avgiften ingår 140 liters kärl för matavfall samt kärl med valfri storlek 
enligt tabell 7 för brännbart hushållsavfall med samtidig tömning. 
Avgiften gäller även vid hemkompostering av matavfall och då ingår 
endast kärl för brännbart hushållsavfall. 
 
Tabell 7  Hämtnings- och behandlingsavgifter för sorterat brännbart 

respektive matavfall från en- och tvåbostadshus, kr per kärl 
för brännbart avfall och år. 

Taxeklass 80 liter 140 liter 190 liter 370 liter 660* liter 

16 hämtningar per år** 672,31 kr 735,35 kr 1 008,49 kr 1 869,89 kr 3 361,61 kr 

26 hämtningar per år 1 092,54 kr 1 194,94 kr 1 638,80 kr 3 038,59 kr 5 462,65 kr 

* 660 liter används normalt endast av hushåll i samfällighetsförening med 
gemensamhetslösning för avfallsinsamling. 
** 16 hämtningar erbjuds enbart boende i B-områden. 

 
Abonnemang blandat brännbart avser blandat brännbart avfall från 
en- och tvåbostadshus, för hushåll som inte vill sortera ut matavfall. 
 
Endast 0-2 meter gångavstånd tillämpas vid en- och tvåbostadshus. 
 
Tabell 8  Hämtnings- och behandlingsavgifter för blandat brännbart 

från en- och tvåbostadshus, kr per kärl och år. 
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Taxeklass 80 liter 140 liter 190 liter 370 liter 660* liter 

16 hämtningar per år** 1 029,50 kr 1 134,55 kr 1 449,71 kr 2 479,20 kr 4 202,02 kr 

26 hämtningar per år 1 672,91 kr 1 843,64 kr 2 355,76 kr 4 028,68 kr 6 828,30 kr 

* 660 liter används normalt endast av hushåll i samfällighetsförening med 
gemensamhetslösning för avfallsinsamling. 
** 16 hämtningar erbjuds enbart boende i B-områden. 

2.1.3.2. Hushållsavfall från flerbostadshus 
Abonnemang klimatsmart avser sorterat brännbart respektive 
matavfall från flerbostadshus. Detta abonnemang avser de fastigheter 
som valt att sortera ut matavfall. 
 
I avgifter ingår 140 liters kärl för matavfall samt valfri storlek enligt 
tabell 9 för brännbart hushållsavfall med samtidig tömning. 
 
Vid användning av underjordsbehållare för brännbart avfall debiteras 
kärl för matavfall enligt taxa för verksamheter. 
 
Tabell 9  Hämtnings- och behandlingsavgifter för sorterat brännbart 

respektive matavfall från flerbostadshus, kr per kärl 
brännbart avfall och hämtning. 

 
Abonnemang klimatsmart för sorterat brännbart avfall i 
underjordsbehållare 
 
I avgiften ingår 5st. 140 liters kärl för matavfall där volymen i 
underjordsbehållaren är 3 m³ och 8st. 140 liters kärl där volymen är 5 
m³ samt hämtning av brännbart avfall från hushåll från behållare med 
valfri storlek enligt tabell 10. Hämtning ska ske enligt schema. 
  
Tabell 10   Hämtnings- och behandlingsavgifter för sorterat brännbart 

avfall i underjordsbehållare (ex. Molokbehållare), kr per 
hämtning. 

Behållarstorlek Avgift 

≤ 3 m3 665,76 kr 

3,1 - 5 m3 1 112,23 kr 

> 5 m3 1 332,83 kr 

 
 
 
 
 
 

Taxeklass 80 liter 140 liter 190 liter 370 liter 660 liter 

0-2 meter 42,02 kr 45,96 kr 63,03kr 116,87 kr 210,10 kr 

3-20 meter 44,65 kr 55,15 kr 73,54 kr 144,45 kr 249,50 kr 

21-50 meter 56,47 kr 64,34 kr 90,61 kr 185,15 kr 299,39 kr 
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Abonnemang blandat brännbart avser blandat brännbart avfall från 
flerbostadshus, för hushåll som inte vill införa sortering av matavfall. 
 
Tabell 11   Hämtnings- och behandlingsavgifter för blandat brännbart 

avfall från flerbostadshus, kr per kärl och hämtning. 
 

Taxeklass 80 liter 140 liter 190 liter 370 liter 660 liter 

0-2 meter 64,34 kr 70,91 kr 90,61 kr 155,00 kr 262,63 kr 

3-20 meter 65,66 kr 80,10 kr 103,74 kr 185,15 kr 302,02 kr 

21-50 meter 77,47 kr 89,29 kr 119,50 kr 223,23 kr 353,23 kr 

 
Abonnemang blandat brännbart i underjordsbehållare 
Hämtning ska ske enligt schema. 
 
Tabell 12   Hämtnings- och behandlingsavgifter för blandat brännbart 

avfall i underjordsbehållare (ex. Molokbehållare), kr per 
hämtning. 

Behållarstorlek Avgift 

≤ 3 m3 832,53 kr 

3,1 - 5 m3 1 390,61 kr 

> 5 m3 1 667,68 kr 

 

2.1.3.3. Med hushållsavfall jämförligt avfall från verksamheter 
Abonnemang klimatsmart avser sorterat brännbart respektive 
matavfall från verksamheter. Detta abonnemang avser endast de 
fastigheter som valt att sortera ut matavfall. 
 
I ett abonnemang med minst 1 kärl för brännbart avfall ingår ett 140 
liters kärl för matavfall per anläggning. Vid behov av fler kärl för 
matavfall debiteras avgift enligt tabell 15 för matavfall. Insatssäck ska 
användas i kärl för matavfall och ingår i avgiften. 
 
Tabell 13   Hämtnings- och behandlingsavgifter för sorterat brännbart 

avfall från verksamheter, kr per kärl och hämtning. 

Taxeklass 80 liter 140 liter 190 liter 370 liter 660 liter 

0-2 meter 42,02 kr 45,96 kr 63,03kr 116,87 kr 210,10 kr 

3-20 meter 44,65 kr 55,15 kr 73,54 kr 144,45 kr 249,50 kr 

21-50 meter 56,47 kr 64,34 kr 90,61 kr 185,15 kr 299,39 kr 

 
Abonnemang klimatsmart för sorterat brännbart avfall i 
underjordsbehållare 
I avgiften ingår 5st. 140 liters kärl för matavfall där volymen i 
underjordsbehållaren är 3 m³ och 8st. 140 liters kärl där volymen är 5 
m³ samt hämtning av brännbart avfall från hushåll från behållare med 
valfri storlek enligt tabell 14. Hämtning ska ske enligt schema.  
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Tabell 14  Hämtnings- och behandlingsavgifter för sorterat brännbart 
avfall i underjordsbehållare (ex. Molokbehållare), kr per 
hämtning. 

Behållarstorlek Avgift 

≤ 3 m3 665,76 kr 

3,1 - 5 m3 1 112,23 kr 

> 5 m3 1 332,83 kr 

 
 
Abonnemang klimatsmart för matavfall 

Tabell 15   Hämtnings- och behandlingsavgifter för sorterat matavfall 
från verksamheter, kr per kärl och hämtning. 

Taxeklass 140 

0-2 meter 30,20 kr 

3-20 meter 40,71 kr 

21-50 meter 52,53 kr 

  
 
 
Abonnemang blandat brännbart avser blandat brännbart avfall från 
verksamheter för fastighetsägare/verksamheter som inte vill införa 
sortering av matavfall. 
 
Tabell 16  Hämtnings- och behandlingsavgifter för blandat brännbart 

avfall från flerbostadshus och verksamheter, kr per kärl och 
hämtning. 

Taxeklass 80 liter 140 liter 190 liter 370 liter 660 liter 

0-2 meter 64,34 kr 70,91 kr 90,61 kr 155,00 kr 262,63 kr 

3-20 meter 65,66 kr 80,10 kr 103,74 kr 185,15 kr 302,02 kr 

21-50 meter 77,47 kr 89,29 kr 119,50 kr 223,23 kr 353,23 kr 

 
Abonnemang blandat brännbart i underjordsbehållare 
Hämtning ska ske enligt schema. 
 
Tabell 17  Hämtnings- och behandlingsavgifter för blandat brännbart 

avfall i underjordsbehållare (ex. Molokbehållare), kr per 
hämtning. 

Behållarstorlek Avgift 

≤ 3 m3 832,53 kr 

3,1 - 5 m3 1 390,61 kr 

> 5 m3 1 667,68 kr 
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2.2   Separata avgifter 

 
2.2.1 Tilläggstjänster för hushållsavfall i kärl eller säck 

 
Tabell 18   Extra hämtning efter budning, kr per hämtning. 

Taxeklass 80-240 liter 370-400 liter 660 liter 

0-50 meter 281,00 kr 354,56 kr 484,54 kr 

    
    

 
 
Tabell 19  Tillägg vid hinder, kr per hinder, kärl och hämtning. 

Taxeklass Avgift 

Placeringstillägg klass 1, t.ex. olåst dörr eller grind, tröskel 2,63 kr 

Placeringstillägg klass 2, t.ex. låst dörr, trappa, hiss, lutning, grusgång 15,76 kr 

 
 
Tabell 20  Avgifter för övriga tjänster, kr per hämtning eller tillfälle. 

Tjänst Avgift 

Återställning av kärl 3-20 meter per gång 9,50 kr 

Återställning av kärl 21-50 meter per gång 13,44 kr 

Kärlbytes- och hemtagningsavgift 261,38 kr 

 
 
Tabell 21  Avgift för överfull behållare eller extrasäck 

Tjänst Avgift 

Överfull behållare 67,54 kr/st 

Extrasäck hushållsavfall 73,78 kr/st 

 
 
Tabell 22  Avgift för övriga tjänster, kr per kärltvätt. 

Tjänst Avgift 

Kärltvätt 197,61 kr 
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2.2.2. Grovavfall, elavfall och farligt avfall 

Paketerat avfall hämtas inom 14 dagar efter beställning. 
 
Tabell 23  Avgifter för övriga tjänster, kr per beställd 

grovsopshämtning. 

Tjänst Avgift 

Hämtning av grovsopor vid beställning 512,08 kr/m3 

Hämtning av elavfall 512,08 kr/m3 

Hämtning av farligt avfall 525,76 kr/tim 

  
2.2.3. Trädgårdsavfall 

Tabell 24  Avgift för övriga tjänster, kr per abonnemang. 

Tjänst Avgift 

Abonnemang ris & trädgårdsavfall* 694,30 kr 

* Abonnemang för säsong 1/5-31/10 (14 hämtningar/säsong). 
 

2.2.4. Slam 

För avgifter rörande slamsugning, se bilaga 1.  
 

2.2.5. Latrin 

Tabell 25  Avgifter för övriga tjänster, kr per latrinhämning. 

Tjänst Avgift 

Latrinhämtning efter budning 247,61 kr/kärl 

Skiftningstillägg  79,99 kr/kärl 

 
2.2.6. Fett från fettavskiljare 

Tabell 26  Avgift för övriga tjänster, kr per hämtning. 

Tjänst Volym (m3) Avgift 

Tömning av fettavskiljare  1 2 018,23 kr 

Tömning av fettavskiljare 2 2 859,65 kr 

Tömning av fettavskiljare 3 3 696,28 kr 

Tömning av fettavskiljare 4 4 540,10 kr 

Tömning av fettavskiljare 5 5 380,34 kr 

Tömning av fettavskiljare ≥ 6 6252,94 kr 
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1(2) 

 

 

Tömning av enskilda avloppsanläggningar    

Bilaga 1, till Renhållningstaxa, antagen av kommunfullmäktige  
2014‐12‐11, §256  

 
 

 
 
Trekammarbrunnar och liknande upp till 10 m3 

Taxa Ordinarie tömning planeras av renhållningsavdelningen 
och sker en gång per år enligt områdeskarta 

Pris/tömning 
exkl. moms 

Pris/tömning 
inkl. moms 

 
801 

 
802 

 
803 

 
Brunn upp till 2,5 m3 
 
Brunn            2,6 – 5,0 m3 
 
Brunn            5,1 – 10 m3 

 
605,66 kr 

 
859,68 kr 

 
1 186,27 kr 

 
757,08 kr 

 
1 074,60 kr 

 
1 482,84 kr 

 

 
 Budning med begäran om tömning inom en vecka, 

(nästkommande torsdag) 
Pris/tömning 
exkl. moms 

Pris/tömning 
inkl. moms 

 
804 

 
805 

 
806 

 
Brunn upp till 2,5 m3 
 
Brunn            2,6 – 5,0 m3 
 
Brunn            5,1 – 10 m3 

 
1 071,36 kr 

 
1 175,90 kr 

 
1 454,98 kr 

 
1 339,20 kr 

 
1 469,88 kr 

 
1 818,73 kr 

 

 
Taxa Dygnsbudning med krav om tömning inom 1 dygn, exkl. 

lördag, helgdagsafton och sön- och helgdag 
Pris/tömning 
exkl. moms 

Pris/tömning 
inkl. moms 

 
807 

 
808 

 
809 

 
Brunn upp till 2,5 m3 
 
Brunn            2,6 – 5,0 m3 
 
Brunn            5,1 – 10 m3 

 
1 480,03 kr 

 
1 583,71 kr 

 
1 861,92 kr 

 
1 850,04 kr 

 
1 979,64 kr 

 
2 327,40 kr 

 

 
Trekammarbrunnar och liknande över 10m3 

Taxa Dygnsbudning med krav om tömning inom 1 dygn, exkl. 
lördag, helgdagsafton och sön- och helgdag 

Pris/tömning 
exkl. moms 

Pris/tömning 
inkl. moms 

 
810 

 
811 

 
Brunn > 10 m3 , tömning och transport, kr/timme 
 
Slambehandling, kronor/m3 

 
818,21 kr 

 
69,98 kr 

 
1 022,76 kr 

 
87,48 kr 

 
 
 
 

Priserna gäller från 2021-04-01  
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Täta tankar upp till 10 m3 

Taxa Tömning i samband med ordinarie tömning av brunnar 
enligt  
områdeskarta 

Pris/tömning 
exkl. moms 

Pris/tömning 
inkl. moms 

 
820 

 
821 

 
Tank upp till 5,0 m3 
 
Tank             5,1 – 10,0 m3 

 
775,87 kr 

 
1 054,08 kr 

 
969,84 kr 

 
1 317,60 kr 

 
Taxa Budning med begäran om tömning inom en vecka, 

(nästkommande torsdag) 
Pris/tömning 
exkl. moms 

Pris/tömning 
inkl. moms 

 
822 

 
823 

 
Tank upp till 5,0 m3 
 
Tank             5,1 – 10,0 m3 

 
1 090,37 kr 

 
1 322,78 kr 

 
1 362,96 kr 

 
1 653,48 kr 

 
Taxa Dygnsbudning med krav om tömning inom 1 dygn, exkl. 

lördag, helgdagsafton och sön- och helgdag 
Pris/tömning 
exkl. moms 

Pris/tömning 
inkl. moms 

 
824 

 
825 

 
Tank upp till 5,0 m3 
 
Tank             5,1 – 10,0 m3 

 
1 494,72 kr 

 
1 728,86 kr 

 
1 868,40 kr 

 
2 161,07 kr 

 
 
Täta tankar över 10 m3 

Taxa Ordinarie tömning och budning Pris/tömning 
exkl. moms 

Pris/tömning 
inkl. moms 

 
826 

 
827 

 
Brunn > 10 m3 , tömning och transport, kr/timme 
 
Slambehandling, kronor/m3 

 
864,00 kr 

 
69,98 kr 

 
1 080,00 kr 

 
87,48 kr 

 
 
Tillägg 

Taxa  Pris/tömning 
exkl. moms 

Pris/tömning 
inkl. moms 

 
830 

 
 

831 
 

832 
 
 

833 
 

834 

 
Erfordras slangdragning över 20 meter utgår 
slangtillägg, kronor/tömning 
 
Framkörningskostnad vid hinder så att tömning ej kan ske, 
kronor 
 
Extraarbeten utöver tömning av brunn eller tank 
debiteras med, kronor/timme 
 
Utryckningsavgift vid dygnsbudning helger, samt 
vardagskvällar. 
 
Framgrävning av brunnslock 
 

 
181,44 kr 

 
 

325,73 kr 
 
 

864,00 kr 
 
 

1 296,00 kr 
 
 

45,79 kr 

 
226,80 kr 

 
 

407,16 kr 
 
 

1 080,00 kr 
 
 

1 620,00 kr 
 
 

57,24 kr 
 

 
 


