Renhållningstaxa
Avgifter för avfallshantering i Ödeshögs kommun

Gällande från 2021-01-01

Antagen av kommunfullmäktige 2019-09-16, § 71
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1. Allmänna bestämmelser
Gällande bestämmelser för hantering av hushållsavfall finns i Avfallsföreskrifter för Ödeshögs kommun
(beslutad av kommunfullmäktige 2017-03-06).
Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i miljöbalken (SFS 1998:808). Avgifter i taxan är angivna inklusive 25 %
moms.

1.1 Om taxan
Renhållningstaxan gäller tillsvidare.

1.2 Principer
Renhållningstaxan ska:
 Vara tydlig och enkel att förstå.
 Vara rättvis.
 Styra mot målen i kommunens avfallsplan.
 Stimulera en god arbetsmiljö.
 Ge möjligheter för kunderna att välja kärlstorlek och hämtningsintervall efter behov.
 Finansiera kostnaderna för det kommunala avfallsansvaret.

1.3 Avgiftsdebitering
Fastighetsinnehavare är betalningsansvarig. I de fall fastighetsägaren inte kan anses ha rådighet över
verksamheten, vid exempelvis arrenden, kan nyttjanderättsinnehavaren vara betalningsansvarig efter att
abonnemang har tecknats.
Avgifter enligt denna taxa debiteras av Ödeshögs kommun. Undantaget avgifter för tömning av slam från
enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare som debiteras av den entreprenör kommunen anlitat för att
utföra slamtömning.

1.4 Indexreglering
Samtliga avgifter i denna taxa indexregleras enligt följande:




Sophämtning (grund/rörlig avgift:
Slamsugning:
ÅVC-avgift

Avfallsindex A12:1
Avfallsindex A12:3
Avfallsindex A11:F

Indexreglering ske varje år den 1 januari efter indextal för juli månad föregående år.
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2. Taxans uppbyggnad
2.1 Grundavgift
Grundavgiften motsvaras av kostnader för drift av återvinningscentral, hantering av farligt avfall och annat
avfall som lämnas in på återvinningscentralen, miljöarbete, planering, utveckling, information, administration,
kundtjänst och fakturering.
Grundavgift ska betalas även om fastighetsägaren ansökt om och beviljats befrielse från skyldigheten att
överlämna hushållsavfall till kommunen enligt 51 §, Avfallsföreskrifter för Ödeshögs kommun.
Grundavgiften ser olika ut för olika kundgrupper och är baserad på de olika kundgruppernas nyttjandegrad av
de tjänster som ingår i den fasta avgiften.

2.1.1 Kundgrupper
Villa
Som villa räknas småhus med eget abonnemang och fakturering. Max två hushåll/fastighet. Villor som delar
sopkärl (enligt 50 §, Avfallsföreskrifter för Ödeshögs kommun) betalar en grundavgift/fastighet.
Fritidshus
Som fritidshus räknas hus som används för rekreation och inte är permanentbostad. Ett fritidshus som behöver
sophämtning året runt räknas som kundkategori villa.
Flerfamiljshus
Som flerfamiljshus räknas samtliga fastigheter med tre eller fler lägenheter. Grundavgift betalas per lägenhet.
Verksamhet
Som verksamhet räknas alla verksamheter som inte är privathushåll. Grundavgift för verksamhet betalas per
hämtningsplats.
I grundavgiften för verksamheter ingår inte drift av återvinningscentral samt hantering och behandling av det
avfall som lämnas på återvinningscentralen. Samtliga kunder i kundgruppen ska betala för sina besök på
återvinningscentralen.

2.2 Rörlig avgift
Den rörliga avgiften betalar för insamling och omhändertagande av kärlavfall. Nivån på den rörliga avgiften är
baserad på de tjänster kunden valt – kärlstorlek och hämtningsintervall.
Villahushåll som delar sopkärl (enligt 50 §, avfallsföreskrifter för Ödeshögs kommun) betalar hälften av den
rörliga avgiften/hushåll.
Rörlig avgift betalas inte om fastighetsägaren ansökt om och beviljats befrielse från skyldigheten att överlämna
hushållsavfall till kommunen enligt 51 §, Avfallsföreskrifter för Ödeshögs kommun.
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2.3 Avgifter för tilläggstjänster
Tilläggstjänster är tjänster som kan beställas av kund. Som tilläggstjänst räknas till exempel gångavstånd 5-50 m
som betalas då sopkärlet, på hämtningsdagen, är placeras 5-50 m från uppställningsplats för sopbil.

2.4 ÅVC-avgifter
För privatpersoner (kundgrupp villa, fritidshus och flerfamiljshus) ingår besök på återvinningscentralen (ÅVC) i
grundavgiften. Vid varje ÅVC-besök får besökaren lämna upp till 20 liter spillolja och upp till totalt 3 m³ avfall.
Den som vill lämna mer avfall betalar avgift för detta.
För verksamheter ingår inte besök på ÅVC i grundavgiften. De verksamheter som nyttjar ÅVC betalar en avgift
för varje besök. I verksamheternas avgift för ÅVC-besök ingår möjlighet att lämna upp till 20 liter spillolja och
upp till totalt 3 m³ avfall. Verksamheter som vill lämna mer avfall betalar extra avgift för detta.

2.5 Avgifter för tömning av slam från enskilda
avloppsanläggningar och fett från fettavskiljare
Avgiften för tömning av slam från enskilda avlopp och fett från fettavskiljare motsvarar kostnaden för tömning,
transport och omhändertagande av slam och fett samt kundtjänst, fakturering och planering.
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3. Avgifter

Exempel - kostnad för avfallshantering

Samtliga avgifter är angivna inkl. moms.
Total kostnad för avfallshantering = grundavgift + rörlig
avgift + eventuell tilläggstjänst.

Det vanligast sophämtningsabonnemanget i
Ödeshögs kommun är villor som har ett sopkärl
med storlek 140-liter, sophämtning var 14:e dag
och kärlet placerat inom 5 m från sopbilens
uppställningsplats.
Kostnad för detta abonnemang:
1 085 kr (grundavgift) + 1 112 kr(rörlig avgift) =
2 197 kr/år

3.1 Grundavgift
Kundgrupperna beskrivs på sidan 2.
Kundgrupp

kr/år

Villa, året runt (kr/fastighet)

1 085

Fritidshus, sophämtning maj-sep (kr/fastighet)

949

Flerfamiljshus (kr/lägenhet)

542

Verksamhet (kr/hämtningsplats)

678

Verksamhet, sommarabonnemang sophämtning maj-sep
(kr/hämtningsplats)

542

Grundavgift ska betalas även om fastighetsägaren ansökt och beviljats befrielse från skyldigheten att
överlämna hushållsavfall till kommunen enligt 51 §, Avfallsföreskrifter för Ödeshögs kommun.
Villor som delar sopkärl (enligt 50 §, Avfallsföreskrifter för Ödeshögs kommun) betalar en grundavgift/fastighet.
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3.2 Rörlig avgift
3.2.1 Villa
Max 1 kärl/fastighet. Sophämtning från villa sker året runt.
Villa - sophämtning var 14:e dag

kr/år

90-liter

678

140-liter

1 112

190-liter

1 627

370-liter

3 662

Villa - sophämtning var 4:e vecka

kr/år

90-liter

339

140-liter

556

Villor som delar sopkärl (enligt 50 §, avfallsföreskrifter för Ödeshögs kommun) betalar hälften av den rörliga
avgiften/fastighet.
Sophämtning var 4:e vecka medges efter ansökan till miljö- och byggnämnden om kraven i 47§
avfallsföreskrifter Ödeshögs kommun är uppfyllda.

3.2.2 Fritidshus
Max 1 kärl/fastighet. Sophämtning från fritidshus sker från maj till september.
Fritidshus- sophämtning var 14:e dag

kr/år

140-liter

556

190-liter

814

Fritidshus- sophämtning var 4:e vecka

kr/år

140-liter

285

Fritidshus som delar sopkärl (enligt 50 §, avfallsföreskrifter för Ödeshögs kommun) betalar hälften av den
rörliga avgiften/fastighet. Sophämtning var 4:e vecka medges efter ansökan till miljö- och byggnämnden om
kraven i 47§ Avfallsföreskrifter Ödeshögs kommun är uppfyllda.
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3.2.3 Flerfamiljshus
Sophämtning från flerfamiljshus sker året runt.
Flerfamiljshus - sophämtning 1 gång/vecka

kr/kärl/år

190-liter

3 255

370-liter

7 324

660-liter

14 918

Flerfamiljshus - sophämtning var 14:e dag

kr/kärl/år

140-liter

1 112

190-liter

1 627

370-liter

3 662

660-liter

7 459

3.2.4 Verksamhet
Sophämtning från verksamhet sker året runt.
Verksamhet- sophämtning 1 gång/vecka

kr/kärl/år

190-liter

3 255

370-liter

7 324

660-liter

14 918
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Verksamhet- sophämtning var 14:e dag

kr/kärl/år

90-liter

678

140-liter

1 112

190-liter

1 627

370-liter

3 662

660-liter

7 459

3.2.5 Verksamhet - sommarabonnemang
Sophämtning från verksamheter med sommarabonnemang sker under perioden maj - september.
Verksamhet- sophämtning 1 gång/vecka

kr/kärl/år

190-liter

1 627

370-liter

3 662

660-liter

7 459

Verksamhet- sophämtning var 14:e dag

kr/kärl/år

140-liter

556

190-liter

814

370-liter

1 831

660-liter

3 729
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3.3 Avgifter för tilläggstjänster
Gångavstånd - sopkärl placerat 5-50 m från sopbilens
uppställningsplats

kr/kärl/år

Sophämtning 1 gång/vecka, sophämtning året runt.

1 085

Sophämtning var 14:e dag, sophämtning året runt.

542

Sophämtning var 4:e vecka, sophämtning året runt.

271

Sophämtning 1 gång/vecka, sophämtning maj-september.

542

Sophämtning var 14:e dag, sophämtning maj-september.

271

Sophämtning var 4:e vecka, sophämtning maj-september.

136

Extra hämtning

kr/tillfälle

Extra säck, tas med vid ordinarie hämtning.

271

Extra hämtning

271

Extra tömning av kärl med sommarabonnemang under perioden
oktober till april, sker på ordinarie hämtningsdag.

407

Extra säck och extra hämtning måste beställas av kundtjänst (0144-353 00) senast två arbetsdagar innan
hämtning ska ske.

3.4 Avgift för byte av kärlstorlek
Byte av kärlstorlek: 370 kr/tillfälle.
Byte av kärlstorlek är gratis om fastigheten byter ägare. Om fastighetsägaren själv rengör och lämnar/hämtar
kärl på Ödeshögsbostäders kontor/förråd på Fabriksvägen 5 är kärlbytet gratis.
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3.5 ÅVC-avgifter
Verksamheter betalar en avgift för varje besök på återvinningscentralen (ÅVC).
Besökare (både privatpersoner och verksamheter) som vill lämna mer än 3 m³ avfall/besök betalar en extra
avgift för detta. Besökare som vill lämna mer än 20 liter spillolja/besök betalar en extra avgift för detta.
ÅVC-avgifter

avgift kr

Besöksavgift för verksamhet

267,50/besök

Avlämning av mer än 3m³ avfall/besök
(gäller både privatpersoner och verksamheter)

401,25/tillfälle

Avlämning av mer än 20 liter spillolja/besök
(gäller både privatpersoner och verksamheter)

6,70/liter

3.6 Avgift för borttappat ÅVC-kort
Nytt ÅVC-kort kostar 200 kr.

3.7 Avgift för latrin
Avgift latrin: 321 kr/latrinkärl.
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3.8 Avgifter för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och
fett från fettavskiljare
Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara utformade och tömmas enligt bestämmelser i
Avfallsföreskrifter för Ödeshögs kommun
Tömning av slamavskiljare

avgift kr

Storlek <3,0 m3

601,30/tömning

Storlek 3,1 - 6,0 m3

854/tömning

Storlek 6,1 - 7,0 m3

992/tömning

Storlek 7,1 - 7,5 m3

1 078/tömning

Storlek 7,6 - 8,0 m3

1 161/tömning

Storlek 8,1 - 9,0 m3

1 331/tömning

Tillkommande slam > 9 m3 - transport

125,20/kbm

Tillkommande slam 9,1 - 10 m3 - destruktion

440/kbm

Tillkommande slam 10,1 - 14 m3 - destruktion

616,30/kbm

Tillkommande slam 14,1 - 15 m3 - destruktion

660,20/kbm

Tömning av sluten tank

avgift kr

Storlek <3,0 m3

601,30/tömning

Storlek 3,1 - 6,0 m3

854/tömning

Tömning av fettavskiljare

avgift kr

Storlek <1,0 m3

828,20/tömning

Tillkommande m3 fett

107/kbm
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Övriga avgifter

avgift kr

Extra slang - slanglängd över 25 m

10,70/m slang

Bomkörning < 3m3

469,70/tillfälle

Bomkörning 3,1 - 6 m3

589,60/tillfälle

Extra tömning

557,50/tillfälle
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