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Senast reviderad 2014-12-17, § 151
Gäller fr om 2015-01-01

1 (7)

Renhållningstaxan
För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen
(2011:927), samt Åtvidabergs kommuns föreskrifter om avfallshantering.
Renhållningen är 100 % taxefinansierad. Avgifterna täcker kostnader avseende
insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för planering,
information, fakturering, kundkontakter och återvinningscentral. Kommunfullmäktige
beslutar om avgifter enligt denna taxa med stöd av 27 kap 4 § Miljöbalken.
Det ankommer på Åtvidabergs Renhållning AB att med beaktande av de grunder som
anges i 27 kap 5 § Miljöbalken besluta om avgifter i enstaka fall (periodisk avgift) som
inte regleras av taxan, ex. mottagningsavgifter vid Korshult återvinningscentral.
I de fall moms inte ingår i priset är det specificerat i taxan, i övriga fall ingår moms i
priset.
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Åvgifter for boende i villor och fritidshus
Grundavgift för hushåll
Grundavgift 992 kr/år för villor (enfamiljshus) respektive 554 kr/år för fritidshus ingår i
årsavgiften.
Tabell 1: Villor hämtning året om samt fritidshus hämtning perioden v18-v41

Årsavgift
Villor hämtning året runt,
1 gång/14 dag
Fritidshus, hämtning perioden v18-v41
1 gång/14 dag

190 l
2 475 kr
1 399 kr

Delning av kärl
Högst två fastigheter kan dela på ett 190 l kärl. Vid delning av kärl på 190 l är avgiften
1 857 kr per fastighet för villor med året runt hämtning och 1 049 kr per fastighet för
fritidsbostäder.
Dispens uppehåll i hämtning
Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en
sammanhängande tid om minst sex månader för villor respektive hela
hämtningsperioden för fritidshus. Ansökan ska göras på särskild blankett som skickas till
Miljönämnden i Åtvidabergs kommun senast 1 månad före avsedd uppehållsperiod, för
fritidshus ska ansökan inkommit senast 1 mars det år som ansökan avser. Under beviljad
uppehållsperiod debiteras grundavgift.
Kompostering av matavfall/latrin.
En fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan anmäla att allt
Matavfall/latrin kommer att tas om hand på den egna fastigheten genom
kompostering i en skadedjurssäker kompostbehållare. Anmälan ska göras på
avsedd blankett till Miljönämnden i Åtvidabergs kommun. Egen omhändertagande av
matavfall påverkar ej taxan. Gällande eget omhändertagande av latrin avgår kostnaden
för latrinhämtning.
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Åvgift for flerfåmiljshus och verksåmheter
Tabell 2: Flerfamiljshus och verksamheter, hämtning året om

Årsavgift
exkl. moms
1 gång/vecka
2 ggr/vecka
1 gång/14 dag

190 l

370 l

1 980 kr

4 748 kr
9 496 kr
-

Underjordsbehållare 5 m3
64 098 kr
32 049 kr

Tabell 4: Fettavfall från fettavskiljare

Avgift exkl. moms
Avskiljare/tank

0 -3,0
1 520 kr

3,0-6,0
2 440 kr

>6 m3
2 940 kr

Övrigå åvgifter
Byte av kärl
För byte av kärl inklusive kärltvätt debiteras 427 kr.
Extra säck
För egen säck på högst 160 l och max 15 kg i samband med ordinarie hämtning,
debiteras 155 kr.

Extra hämtning
För extra hämtning i samband med ordinarie tur debiteras 155 kr för 190 l till 370 l kärl.
Vid extrahämtning, ej ordinarie tur tillkommer framkörningsavgift på 1 185 kr per
hämtning.
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Hämtning av grovavfall
Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Till grovavfall
räknas exempelvis cyklar, leksaker, möbler, barnvagnar, mindre mängder trädgårdsavfall
mm. Hushåll (privatpersoner) kan kostnadsfritt lämna grovavfall på kommunens
återvinningscentral.
Grovavfall hämtas enligt schema 4 tillfällen/år från villor. Maximalt 3 kollin får lämnas,
avfallet ska vara märkt ”grovsopor”, förpackat i lämpligt emballage om högst 1,2 meter
och vikter om högst 15 kg.
Fastighetsägare kan också beställa hämtning av grovavfall och mindre mängder
trädgårdsavfall mot avgift. Hämtning sker dock senast inom 10 dagar. Avgiften består av
en fast framkörningsavgift på 1 185 kr per tillfälle och en rörlig avgift på 340 kr per m3.
Hämtning av latrin
Hämtning och utkörning av latrinkärl sker enligt schema för permanentboende med en
gång per 14:e dag och fritidsboende med 5 gånger under perioden v 18 – v 41 Endast
kärl beställda genom Åtvidabergs Renhållning AB är godkända och kärlen får inte
innehålla plastsäckar eller liknade. I priset per latrinkärl ingår utkörning av kärl, hämtning
och behandling. Maxvikt vid hämtning är 12 kg/kärl. Årsavgift för permanentboende
11 375 kr samt för fritidsbostäder 2 313 kr.
Extra kärl kan beställas av kundtjänst för vatten och renhållning. Leverans av nya kärl
respektive hämtning av kärl vid fastighet sker inom 15 dagar efter beställning.
Avgift 450 kr/kärl och tillfälle

Åvgift for tomning åv slåmåvskiljåre, slutnå
tånkår och fosforfilter
Slam från slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska hämtas minst en gång
per år. Hämtning sker enligt uppgjort körschema. Vid behov av tätare tömning sker detta
genom budning. Taxorna för avskiljare och tankar gäller under förutsättning att dessa
uppfyller kraven i renhållningsföreskrifterna. Åtvidabergs Renhållning AB äger rätt att
debitera timersättning enligt tabell för extra arbete i samband med tömning av
anläggning som inte uppfyller kraven i föreskrifterna.
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Tabell 5: Tömning av slamavskiljare, sluten tank , samt minireningsverk

Tömningsavgift

0-3,0

3,0-6,0

Slamavskiljare
Sluten tank
Minireningsverk
Tillägg för extra
hämtning inom
24 timmar
Tillägg för extra
hämtning inom
10 dagar

840 kr
1 040 kr
1 040 kr

1 090 kr
1 290 kr
1 625 kr

> 6 m3 pris
per tillkommande
m3
260 kr
260 kr
260 kr

1 000 kr

410 kr

Tabell 6: Övriga avgifter

Tjänst

Avgift

Extra arbeten i samband med tömning
Framkörningsavgift om tömning inte kunnat
ske
Lyft av tungt lock eller längre slangdragning
(slangdragning > 20 m) som kräver två personal
Krav på närvaro vid tömning/specificerad
tömningstid

1 165 kr/tim
475 kr
475 kr
475 kr

Vid beställning av tömning av större reningsverk med slamvolym > 12 m3 utgår timtaxa
enligt tabell 6 samt en behandlingsavgift på 200 kr/m3.

Fosforfilter, ordinarie tömning
Tömning och behandling, filtermassa 2 650 kr/tillfälle.
Vid budad hämtning inom 10 dygn tillkommer 410 kr/tillfälle
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Återvinningscentrål
Hushåll med renhållningsabonnemang i Åtvidabergs kommun får utan extra kostnad
lämna sorterat grovavfall (ej riv- och byggnadsavfall)på kommunens återvinningscentral.
Verksamheter i kommunen kan även de lämna mindre mängder sorterat avfall på
kommunens återvinningscentral, men får då betala genom ett kupongsystem.
Verksamheter får inte lämna farligt avfall. Avlämning av större volymer avfall kan ske
mot särskild mottagningsavgift. Vid avlämning av avfall med producentansvar samt
metallskrot och schaktmassor som är lämpliga för konstruktionsarbeten inom deponin
utgår ingen avgift.

7 (7)

