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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande regler  
Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) har på uppdrag av kommunfullmäktige 
ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Vaggeryds kommun.  
 
Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar 
utfärdade med stöd av miljöbalken samt i Föreskrifter för avfallshantering i Vaggeryds kommun, 
antagen av kommunfullmäktige 2018-04-23, § 063. 

Avgiftsmottagare och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt Miljöbalken SFS 1998:808, 27 kap. 4 – 6 §, för den avfallshantering som utförs 
genom kommunens försorg. Avgift ska erläggas till kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö 
(SÅM).  
 
Avgiften ska vara årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker 
vid enstaka tillfälle kan avgiften tas ut vid varje särskilt tillfälle. 
 
Avgiften får vara miljöstyrande, det vill säga. tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan 
miljöanpassad avfallshantering främjas. 
 
Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning enl. SÅMs rutiner. 

Avgiftsskyldig  

Varje fastighetsinnehavare i kommunen ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering och 
betala avgift enligt denna avfallstaxa för varje fastighet där hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall uppkommer. Fakturamottagande kan överföras på nyttjanderättshavaren med dennes och 
SÅMs medgivande, dock kvarstår avgiftsskyldigheten hos fastighetsägaren och SÅM har rätt att kräva 
antingen fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare. 

Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden 

Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom försäljning av 
fastighet, ökning eller minskning av abonnemang eller dyl. träder i kraft inom fem arbetsdagar efter 
det att anmälan har mottagits av SÅM.  
 
Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle ha medfört högre avgift, 
påförs den högre avgiften retroaktivt. 

Kommunalt ansvar för avfall 
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet ska samlas in/tas emot, 
borttransporteras, behandlas och bortskaffas genom SÅMs försorg.
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Avfallsavgiftens tre delar
 
Grundavgift: ska betalas av alla fastighets-
ägare som har en bostadsfastighet oavsett om 
du har dispens från sophämtning eller har 
gemensamt kärl. Har du dessutom flera 
bostäder ska en grundavgift betalas för varje 
bostad. Grundavgiften är till för att täcka 
gemensamma kostnader för renhållningen, till 
exempel återvinningscentral, miljöstation, 
gröntippar och administration. 

 
Tömningsavgift: är baserad på kärlstorlek och 
tömningsintervall och finansierar hämtning av 
hushållssopor inklusive kärl och behållare. 
 
Rörlig avgift: är baserad på antalet kilo avfall i 
kärlet vid tömningen, vilket finansierar 
behandlingen av de insamlade soporna.

Sophämtning helårsbostäder 
 

52 kärltömningar per år (varje vecka) 

Kärlstorlek 
(liter) 

Grundavgift Tömnings-
avgift 

Årsavgift 
totalt 

Avgift per 
lämnat kg  

190 621 1 867 2 487 2,08 

240 621 2 219 2 839 2,08 

370 1 526 3 281 4 807 2,08 

660 2 735 5 445 8 181 2,08 

 
26 kärltömningar per år (varannan vecka) 

Kärlstorlek 
(liter) 

Grundavgift Tömnings-
avgift 

Årsavgift 
totalt  

Avgift per 
lämnat kg 

190 621 560 1 180 2,08 

240 621 693 1 314 2,08 

370 1 526 1 095 2 621 2,08 

660 2 735 2 479 5 214 2,08 

 
13 kärltömningar per år (var fjärde vecka) 

Kärlstorlek 
(liter) 

Grundavgift Tömnings- 
avgift 

Årsavgift 
totalt 

Avgift per 
lämnat kg 

190 621 224 844 2,08 

240 621 353 973 2,08 

 
52 containertömningar per år (varje vecka)  

Container 
(m3) 

Hyra, kr/år Tömnings-
avgift 

Årsavgift 
totalt 

Avgift per 
lämnat kg  

2 4 614 13 145 17 759 2,08 

4 5 246 17 759 23 004 2,08 

8 6 573 19 718 26 291 2,08 

 
13 containertömningar per år (var fjärde vecka)

Container 
(m3) 

Hyra, kr/år Tömnings-
avgift 

Årsavgift 
totalt 

Avgift per 
lämnat kg  

4 5 246 4 436 9 682 2,08 

 
20 containertömningar under tiden maj-september

Container 
(m3) 

Hyra, kr/år Tömnings-
avgift 

Årsavgift 
totalt 

Avgift per 
lämnat kg  

4 5 246 6 447 11 693 2,08 
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26 moloktömningar per år (varannan vecka)

Molok (m3) Grund-avgift Tömnings-
avgift 

Årsavgift 
totalt 

Avgift per 
lämnat kg  

Upp till 5 7 292 10 428 17 720 2,08 

Sophämtning fritidsbostäder 
11 kärltömningar per år (varannan vecka under maj-sept) 

Kärlstorlek 
(liter) 

Grund-avgift Tömning-
avgift 

Årsavgift 
totalt 

Avgift per 
lämnat kg  

190 414 457 870 2,08 

240 414 541 954 2,08 

370 511 789 1300 2,08 

660 1 145 1 037 2 182 2,08 

Övriga avgifter sophämtning 
Extrahämtning                    Avgift för extra säck vid ordinarie tömning 

156 kr/gång 48 kr/säck 
 

Kärlbyte 

316 kr/gång 

 
Latrinhämtning helår 

Tömningar/år Årsavgift 

26 10 112 kr 

 
Latrinhämtningar fritid 

Tömningar/år Årsavgift 

11 3 792 kr 

Slamtömning av enskilda avlopp 
Schemalagd deltömning av brunn 

Volym Avgift per brunn och tömningstillfälle 

<5 m3  1 050 kr 

>5 m3 tillägg per m3 342 kr 

Årsplanerat (ordinarie) vår- eller hösttömning 
Ca 60% av brunnens volym töms (mellanvattnet lämnas kvar) 

 
Schemalagd heltömning av brunn 

Volym Avgift per brunn och tömningstillfälle 

<5 m3  1 253 kr 

>5 m3 tillägg per m3 342 kr 

Årsplanerat (ordinarie) vår- eller hösttömning 

 
Schemalagd tömning av slutna tankar 

Volym Avgift per tank och tömningstillfälle 

<5 m3  1 344 kr 

>5 m3 tillägg per m3 342 kr 

Årsplanerat (ordinarie) vår- eller hösttömning 
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Budad deltömning av brunn

Volym Avgift per brunn och tömningstillfälle 

<5 m3  1 379 kr 

>5 m3 tillägg per m3 342 kr 

Arbetet utförs inom 1 vecka 

 
Budad heltömning av brunn/slutna tankar 

Volym Avgift per brunn/tank och tömningstillfälle 

<5 m3  1 454 kr 

>5 m3 tillägg per m3 342 kr 

Arbetet utförs inom 1 vecka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga avgifter vid slamtömning 
Slanglängd >10-20m Slanglängd >21-50m  

147 kr 293 kr 
 

Bomkörning Tilläggsavgift för specialfordon  

507 kr 1 216 kr 
  

Övriga slamsugningsuppdrag under ord. arbetstid  

Framkörningsavgift Ersättning per timme 

584 kr 1 095 kr 

 

Spoluppdrag under ord. arbetstid (kombibil) 

Framkörningsavgift Ersättning per timme 

584 kr 1 823 kr 

 

 
Akut tömning av brunn/slutna tankar under ordinarie arbetstid 7-16 

Volym Avgift per brunn/tank och tömningstillfälle 

<5 m3  1 909 kr 

>5 m3 tillägg per m3 342 kr 

Arbetet utförs inom 24 timmar 
 

 

Akut tömning av brunn/slutna tankar under icke ordinarie arbetstid 

Volym Avgift per brunn/tank och tömningstillfälle 

<5 m3  3 969 kr 

>5 m3 tillägg per m3 342 kr 

Arbetet utförs inom 24 timmar 
 

Tömning av extra brunn inom samma slangradie (BDT, fördelningsbrunn mm)  

Volym Avgift per brunn/tank och tömningstillfälle 

<5 m3  582 kr 

>5 m3 tillägg per m3 342 kr 
 

Budad tömning av extra brunn (BDT, fördelningsbrunn mm) 

Volym Avgift per brunn/tank och tömningstillfälle 

<5 m3  992 kr 

>5 m3 tillägg per m3 342 kr 
 
 

Tömning av fettavskiljare 

Tömningsavgift Avgift per m3 

1 277 kr 1 095 kr 

 
Minireningsverk 

Avgift per timme 1 289 kr 


