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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige § 216 2017-10-26
Gäller fr o m 2018-01-01
________________________________________________________________

Taxa för avfallshantering

GILTIGHETSOMRÅDE

Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering (bortforsling, 
omhändertagande och oskadliggörande) av orenlighet och avfall. Hanteringen omfattar 
kommunens hela område i den mån dispens inte beviljats av länsstyrelsen. För hantering 
enligt ovan skall erläggas avgift enligt följande.

1 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall utom latrin

Sopor, köksavfall och annan dylik orenlighet från hushåll, personalmatsalar, 
restauranger, sjukhus (dock ej riskavfall), skrymmande avfall etc.

1.1 Grundavgift per behållare och år

Kostnader för tillhandahållande och uppsättning av behållare jämte transporter 
och övrig hantering ingår i grundavgiften. Grundavgiften består av en fast 
respektive rörlig kostnad. 

1.1.1 Årsbostäder

1.1.1.1 Flerfamiljshus, institutioner 
Här avses fastigheter med minst tre kärl per 
hämtningstillfälle

Kärl 190 l, hämtningsintervall en vecka
Grundavgift kr/år 2 861:00

därav fast del 600:00

1.1.1.2 Övriga fastigheter (tätort, övriga område)

Kärl 190 l, hämtningsintervall två veckor
Grundavgift kr/år 1 430:00

därav fast del 300:00
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1.1.1.3 Övriga fastigheter (tätort, övriga område)
Med kompostering av animaliskt avfall

Kärl 190 l, hämtningsintervall två veckor
Grundavgift kr/år 1 230:00 

därav fast del 300:00

1.1.1.4 Övriga fastigheter (övriga område)
Fastighet som efter ansökan till miljö- och stads-
byggnadsnämnden erhållit annat tömningsintervall

Kärl 190 l, hämtningsintervall en månad
Grundavgift kr/år 947:00

därav fast del 300:00

1.1.1.5 Kärl 190 l, hämtningsintervall två veckor, gemensam för två fastigheter
Grundavgift per fastighet kr/år 1 893:00

därav fast del 300:00 
 300:00

1.1.1.6 Kärl 190 l, med annat av miljö- och stadsbyggnads-
nämnden beslutat hämtningsintervall
Grundavgift kr/år Fast del 345:00 kr + 

45:00 kr/tömning
1.1.1.7 Utgår

1.1.1.8 Grovavfall i container
För omhändertagande av grovavfall i flerfamiljshus och i 
småhusområden med mer än 13 säckar per hämtnings-
tillfälle kan container uppställas varvid avgift per månad 
och container uttas samt mottagningsavgift.

Avgift per å/container 6-12 kbm 251:00
Avgift per månad/växelflak 15-30 kbm 695:00

Mottagningsavgift tillkommer/sortering och behandling/

1.1.1.9 Extratömning av fast container för grovavfall enligt ovan
Avgift per tömning 6-10 kbm 293:00
Avgift per tömning 15-30 kbm 695:00 

Mottagningsavgift tillkommer/sortering och behandling/
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1.1.2 Fritidsbostäder

1.1.2.1 Kärl 190 l hämtningsintervall två veckor perioden 1/5 - 
15/9 = 10 tömningar 
Grundavgift kr/period 10 tömningar 703:00
 därav fast del 170:00

1.1.2.11 Halv/delad tömning 917:00
därav fast del 170:00

1.1.2.12 Veckotömning 1 409:00
därav fast del 340:00

1.1.2.2 Kärl 190 l med annat av miljö- och stadsbyggnads-
nämnden beslutat hämtningsintervall.
Grundavgift kr/period Fast del 197:00 kr + 

55:00/tömning
1.1.2.3 Utgår

1.1.2.4 Kärl 370 l hämtningsintervall två veckor 
perioden 1/5-15/9 = 10 tömningar
Grundavgift kr/period 1 373:00

därav fast del 170:00 
1.1.2.5 Kärl 660 l hämtningsintervall två veckor 

perioden 1/5-15/9 = 10 tömningar
Grundavgift kr/period 2 288:00

därav fast del 170:00

1.2 Övriga hämtningsalternativ

1.2.1 Komprimerad säck 210 l, inklusive säckbyte. 
Hämtningsintervall en vecka.
Grundavgift kr/år 4 210:00

därav fast del 600:00
1.2.2 Komprimerad säck 210 l, exklusive säckbyte. 

Hämtningsintervall en vecka.
Grundavgift kr/år 3 790:00

därav fast del 600:00
1.2.3 utgår

1.2.4 utgår

1.2.5 Kärl <600 l. Hämtningsintervall en vecka.
Grundavgift kr/år 8 676:00

därav fast del 600:00
1.2.6 Kärl <600 l. Hämtningsintervall två veckor.

Grundavgift kr/år 4 516:00
därav fast del 300:00

1.2.7 Kärl 370 l. Hämtningsintervall en vecka.
Grundavgift kr/år 4 076:00

därav fast del 600:00
1.2.8 Kärl 370 l. Hämtningsintervall två veckor.

Grundavgift kr/år 2 126:00
därav fast del 300:00
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1.2.9 Kärl med innersäck monterad (vårdinrättningar)
1.2.9.1 Kärl 190 l hämtningsintervall en vecka

Grundavgift kr/år 3 941:00
Därav fast del 600:00

1.2.9.2a Kärl 240 l hämtningsintervall en vecka
Grundavgift kr/år 5 481:00

Därav fast del 600:00
1.2.9.2b Kärl 370 l hämtningsintervall en vecka

Grundavgift kr/år 5 826:00
Därav fast del 600:00

1.2.9.3 Kärl 660 l hämtningsintervall en vecka
Grundavgift kr/år 9 756:00

Därav fast del 600:00

1.3 Avgift för extrahämtning av hushållsavfall

1.3.1 För extra säck 210 l i samband med ordinarie hämtning
Avgift kr/säck 52:00

1.3.2 För extrahämtning av säck efter budning
Avgift kr/säck 175:00 

1.3.3 För extra tömning av 190 l kärl
Avgift/tömn                                                                            197:00

1.4 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall
Under perioden 1 april - 15 november sker hämtning av 
trädgårdsavfall efter beställning. Gäller 1 kärl 240 l + 
2 kolli buntat ris per ordinarie hämtningstillfälle. 
Beställning gäller hel period.

1.4.1 Utgår

1.4.2 Tre kolli per hämtning vid tömning varannan 
vecka; tillägg kr 895:00/period 

1.5 Hämtning av vitvaror

Hämtning av vitvaror efter budning 1:a kolli kr 295:00
Utöver 1:a kolli vid samma hämtningstillfälle kr/st 73:00

2 Latrin som uppsamlas i engångsbehållare

2.1 Grundavgift per behållare och år 
Kostnaden för tillhandahållande av engångsbehållare jämte transporter och övrig 
hantering ingår i grundavgiften

2.1.1 Åretrunttömning/permanentboende 
Engångsbehållare ca 23 l, hämtningsintervall två 
veckor. Byte av kärl sker i toalettutrymmet.
Grundavgift kr/år 2 843:00

2.1.2 Åretrunttömning/övriga
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Engångsbehållare ca 23 l, hämtningsintervall två 
veckor. Byte av kärl sker i toalettutrymmet.
Grundavgift kr/år 5 686:00
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2.1.3 Fritidsbostäder
Engångsbehållare ca 23 l max 8 kärl, placerade vid 
sopställ perioden 1/5 - 15/9
Grundavgift kr 1 644:00

2.1.4 Fritidsanläggningar o.d.
Engångsbehållare ca 23 l, hämtningsintervall två 
veckor perioden 1/5 - 15/9. Byte av kärl sker i 
toalettutrymmet.
Grundavgift kr 2 193:00

2.2 Utgår

2.3 Avgift för extrahämtning

2.3.1 För extrahämtning av engångsbehållare ca 23 l i 
samband med regelbunden hämtning
Avgift kr/behållare 219:00

2.3.2 För extrahämtning av engångsbehållare ca 23 l efter 
budning.
Avgift kr/behållare 282:00

Avgift för container/kärl

3.1 Hämtningsavgift container
Avgifterna avser enbart tömning och transporter. 
Mottagningsavgift tillkommer enligt gällande tontaxa.

3.1.1 Tömning av grovavfall enligt abonnemang minst en gång 
var 14:e dag

Container 6 - 10 kbm avgift kr/tömning 302:00
Tömning växelflak 20 kbm 679:00

3.1.2 utgår

3.1.3 Hämtning av grovavfall i container
Vid tillfällig hämtning av grovavfall/skrymmande avfall 
i container från hushåll; Avgifterna avser utsättning och 
tömning. Hyreskostnad och mottagningsavgift till-
kommer.

Container 6 - 15 kbm avgift kr/tömning 787:00
Växelflak 15 - 30 kbm avgift kr/tömning 1048:00
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4 Hyreskostnader

4.1 Understiger antalet tömningar hos fast abonnent två per 
månad och container, uttages hyreskostnad kr/mån och 
container 258:00
Hyra växelflak 15-30 kbm 735:00

4.2 Utgår

4.3 Dygnshyra vid tillfällig beställning
Hyra erlägges per arbetsdygn, dock minst ett dygn.
Container 6 - 15 kbm avgift kr/dygn 31:00
Växelflak 15 - 30 kbm avgift kr/dygn 62:00

4.4 Timtid 677:00

5 Mottagningsavgifter Stomsjö avfallsanläggning

5.1 Hushållsavfall, brännbart sorterat kr/ton 925:00
5.2 -
5.3 - -
5.4 - -
5.5 Slam TS >20% kr/ton 593:00
5.6 Asbestavfall kr/ton 1068:00
5.7 -

5.8 Betong mm kr/ton 517:00
5.9 Vegetationmassor (otjänliga massor) kr/ton 517:00
5.10 Oljeskadad jord Reningsverket kr/kbm 594:00
5.11 Material godkänt för konstruktionsarb kr/ton 61:00

Sorterade återvinningsbara produkter 

Elavfall Ej producentansvar
Kyl-, frysdiskar m m större enhet kr/styck 832:00
Kompressorer, små freonenheter kr/styck 297:00
Flisbart rivningsvirke /träavfall kr/ton 380:00
Träavfall impregnerat kr/ton 1 781:00
Komposterbart trädgårdsavfall 0
Skrot/metall 0

Vid dålig sortering, orena produkter uttages 
tilläggsavgift kr per enhet 616:00

Ev mottagningsavgift tillkommer
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6 Slamtömning

6.1 Ordinarie tömning
Kommunen tömmer enskilda avloppsbrunnar en gång 
per år. Tömning sker vid tidpunkt som kommunen be-
stämmer. För hämtning och bortforsling uttages avgift 
kr/tömning 713:00

6.1.1 Delad tömning 355:00

6.2 Budning

6.2.1 Extratömning enskild avloppsanläggning efter 
beställning
Tilläggsavgift (tömning inom en vecka)  333:00

6.2.1.1 Tilläggsavgift delad tömning 167:00
6.2.1.2 Tilläggsavgift akuttömning (samma dag) 594:00
6.2.1.3 Tilläggsavgift akuttömning (delad tömning) 297:00

6.2.2 Sluten tank
För slutna tankar upp till 12 kbm uttages avgifter 
innefattande transporter och övriga kostnader.

Tank 0 - 5 kbm avgift kr/tömning 1 045:00
Tank 5,1 - 12kbm avgift kr/tömning 1 305:00

Tilläggsavgift akuttömning (samma dag) 355:00

6.2.3 Övrig budning
Vid övrig budning uttages timkostnad, kr/timme 920:00
samt tömningskostnad reningsverk, kr/kbm 76:00

6.2.3.1 Tilläggsavgift akut tömning icke ord arbetstid 1 958:00

6.2.4 Avgift för extra slang vid slamtömning

Avloppsbrunnar belägna mer än 20 m från
bilväg debiteras kr/meter extra slang 8:00

7 Fastställande av avgift i vissa fall

I fall där denna taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift för bortforsling, 
omhändertagande eller oskadliggörande som till följd av orenlighetens eller 
avfallets mängd eller sammansättning måste ske i särskild ordning, skall avgiften 
fastställas av kommunens tekniska kontor. Därvid skall tekniska kontoret 
tillämpa de grunder som anges i gällande lagstiftning
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8 Allmänna bestämmelser

8.1 Avgiftsskyldighet

Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skatteskyldig för 
fastigheten enligt kommunalskattelagen (SFS 1928:370) skall erlägga angivna 
avgifter.

Vid tillfälliga abonnemang av t ex hyresgäst/lokalhyresgäst äger kommunen 
rikta krav mot beställaren.

Vid överlåtelse av fastighet erlägger den, till vilken fastighet överlåtits avgift 
som belöper på tiden efter tillträdesdagen.

Avgiften erlägges till Värnamo kommun, ekonomiavdelningen.

8.2 Avgiftsperioder

Avgifterna erlägges i efterskott på anfordran av kommunen. Debiteringsperioder 
för årsbostäder fastställs av kommunen. För fritidsbostäder sker debitering en 
gång per år.

8.3 Ändrade hämtningsförhållanden

Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade hämtnings-
förhållanden till Värnamo kommuns tekniska kontor. Av ändringen förorsakad 
ökning eller minskning i renhållningsavgifterna regleras vid påföljande 
debiteringstillfälle.

8.4 Mervärdesskatt

På avgifter enligt denna taxa tillkommer av riksdagen fastställd mervärdesskatt.


