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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 Värnamo kommun.  
 
Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förord-
ningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i Föreskrifter för avfallshantering i Värnamo 
kommun, antagna av kommunfullmäktige 2018-04-26, § 69. 

Avgiftens utformning 
Avfallstaxan består av följande delar: en fast avgift, en rörlig avgift, tilläggsavgifter och avgifter för 
flytande avfall. 
 
Fast avgift: Den fasta avgiften ska betalas av samtliga fastighetsinnehavare, för varje bostad eller 
lägenhet. Den fasta avgiften bidrar till att finansiera SÅMs återvinningscentraler, miljöstationer, 

gröntippar, del av administration, information, m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt 
nyttjande. Då två eller fler fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl debiteras fast avgift för 

varje fastighetsägare. Fast avgift betalas även vid uppehåll i hämtningen t.ex. på grund av 
outnyttjad fastighet. 
 
Rörlig avgift: Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang man har valt och täcker 
hämtnings- och behandlingskostnaderna. 

 
Tilläggsavgifter: Tilläggsavgifterna täcker annat än den ordinarie kärlhämtningen. Exempel på 
tilläggsavgifter är latrinhämtning, hämtning av grovavfall eller trädgårdsavfall, extrahämtningar 
och liknande tjänster. 
 
Avgifter för flytande avfall: Avgifter för flytande avfall avser avgifter för slamtömning av 
enskilda avloppsanläggningar, tömning av fettavskiljare och matavfallstankar samt vissa övriga 

avgifter och tilläggsavgifter. 

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, vilket innebär att den får tas ut så att återanvändning, återvinning 
eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

 
Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning enligt SÅMs rutiner. 

Avgiftsskyldig  
Varje fastighetsinnehavare i kommunen ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering och 
betala avgift enligt denna avfallstaxa för varje fastighet där kommunalt avfall enligt 15 kap 

miljöbalken 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 dylikt 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. 
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Kommunalt ansvar för avfall 
Avfall under kommunens ansvar enligt 15 kap miljöbalken ska samlas in/tas emot, 

borttransporteras, behandlas och bortskaffas genom SÅMs försorg.  

Hänvisningar 
Paragrafer som hänvisas till i detta dokument återfinns i föreskrifter för avfallshantering i Värnamo 
kommun. 

Ikraftträdande 
Taxan träder ikraft 2023-01-01 då tidigare taxa antagen 2021-10-28 § 158 upphör att gälla. 
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Avgifter 

Moms ingår i samtliga avgifter. Avgiften anges i svenska kronor (SEK) och är årlig om inte annat 

anges. 

Fast avgift per bostad och bostadstyp 
Fast avgift tas ut per bostad och bostadstyp enligt tabell nedan. Det innebär som exempel att två 
eller flera bostadshus på samma fastighet medför två eller flera fasta avgifter, en för vardera 
bostad. 

 

Kategori Avgift 

kr per år 

Småhus, permanentboende, per bostad  1 185 kr 

Fritidshus, per bostad  724 kr 

Obebodd fastighet med uppehåll enl. 
avfallsföreskrifter 

697 kr 

Flerbostadshus, per lägenhet 620 kr 

Korridorboende, per lägenhet 312 kr 

 
För verksamhet tas fast avgift ut per behållare och tömning. Verksamheters matavfallsbehållare 
omfattas inte av fast avgift. 

 

Kategori Avgift 

Verksamhet med kärl, kr per kärl och 

tömning 

28 kr 

Verksamhet med container/djupbehållare,  

kr per behållare och tömning 

114 kr 
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Rörlig avgift 

A. Permanentbostäder i småhus 
 

A1. Taxa för abonnemang ”Fastighetsnära insamling” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling. Hämtning av kärl 1 var 
14:e dag och kärl 2 var 4:e vecka. Flerbostadshus och verksamheter kan använda fyrfackskärl om 
avfallsmängd och proportion fungerar samt under förutsättning att detta godkänts av SÅM.  
 

 
Kärlstorlek 

Fyrfackskärl 

 
Avgift per år 

 

 

0–3 meter från farbar väg 
 

2 x 370 liter 1 880 kr 

2 x 660 liter 3 564 kr 

 

A2. Taxa för abonnemang ”Extra kärl” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av plast- och pappersförpackningar i tvådelat kärl var 4:e vecka i 
samband med ordinarie hämtning för kärl 2. 
 

 
Kärlstorlek 

Plast/papper 

 
Avgift per år 

 

 
0–3 meter från farbar väg 

 

370 liter 600 kr 

 
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 14:e dag i samband med ordinarie hämtning 

 

 
Kärlstorlek 
Restavfall 

 
Avgift per år 

 

 
0–3 meter från farbar väg 

 

190 liter 976 kr 

 
A3. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering med fastighetsnära hämtning”  
 

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till den nämnd som ansvarar för miljö- och 
byggfrågor. 
 
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling, fack för matavfall får 
inte användas. Hämtning av kärl 1 var 4:e vecka och kärl 2 var 4:e vecka. 

 

 
Kärlstorlek 

Fyrfackskärl 
 

 
Avgift per år 

 

 

0–3 meter från farbar väg 
 

2 x 370 liter 1 541 kr 
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A4. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering”  
 
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka. Detta abonnemang kan ej nytecknas. 
 

 
Kärlstorlek 
Restavfall 

 
Avgift per år 

 

 
0–3 meter från farbar väg 

 

140 liter 1 880 kr 

190 liter 2 550 kr 

 
 

A5. Taxa för abonnemang ”Blandat mat- och restavfall” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall var 14:e dag. Detta abonnemang 
kan ej nytecknas. 
 

 
Kärlstorlek 

 

 
Avgift per år 

 

 
0–3 meter från farbar väg 

 

140 liter 3 020 kr 

190 liter 4 110 kr 

370 liter 8 844 kr 
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B. Permanentbostäder i flerbostadshus samt verksamheter  
Avgifter i detta avsnitt gäller när kärl är placerade 0-10 m från tomtgräns vid farbar väg. Om kärl 

efter överenskommelse med SÅM placeras längre in på tomten än 10 m tillkommer avgift för 
gångavstånd, se tabell gångavståndstillägg. 
 
Avgifter i detta avsnitt kan även gälla för t.ex. samfällighetsförening med fast avgift småhus under 

förutsättning att detta har godkänts av SÅM. En förutsättning är gemensam behållarplats och en 
fakturamottagare. 
 
Säsongsbetonade verksamheter ska kontakta SÅM inför säsongens uppstart varvid SÅM startar ett 
vanligt abonnemang (fast och rörlig avgift) efter överenskommet datum. Inför säsongens avslut 
ska verksamheten åter kontakta SÅM varvid abonnemanget avslutas. SÅM kan även tillhandahålla 
säsongsabonnemang för verksamheter där säsongen följer de tider som framgår i avsnitt C 

Fritidshus med sommarabonnemang och avgiften beräknas utifrån antalet hämtningar. 
 
Mat- och restavfallskärl ska ha samma hämtningsintervall. 
 
B1. Taxa för abonnemang ”Sortera matavfall” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande utsorterat matavfall  
 

 
Kärlstorlek 
Matavfall 

 
Avgift per år 

 

 
1 gång/14:e 

dag 
 

 
1 gång/vecka 

 
2 gånger/vecka 

140 liter 446 kr 980 kr 2 129 kr 

 
Specialtaxa för rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande utsorterat matavfall i 
verksamheter där matavfall uppstår i större mängder, exempelvis restauranger och tillagningskök.   
 

 

Kärlstorlek 

Matavfall 

 

Avgift per år 

 

 
1 gång/14:e 

dag 
 

 
1 gång/vecka 

 
2 gånger/vecka 

140 liter 669 kr 1 470 kr 3 193 kr 

 
Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande restavfall 
 

 
Kärlstorlek 
Restavfall 

 
Avgift per år 

 

 
1 gång/14:e 

dag 
 

 
1 gång/vecka 

 
2 gånger/vecka 

140 liter 758 kr 1 662 kr Erbjuds inte 

190 liter 1 104 kr 2 419 kr Erbjuds inte 

370 liter 2 184 kr 4 815 kr 10 499 kr 

660 liter 3 900 kr 8 592 kr 18 733 kr 
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B2.  Taxa för abonnemang ”Blandat mat- och restavfall” 

 

Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall. Detta abonnemang kan ej 
nytecknas. 
 

 
Kärlstorlek 

 

 
Avgift per år 

 

 
1 gång/14:e 

dag 

 

 
1 gång/vecka 

 
2 gånger/vecka 

190 liter 1 672 kr 3 678 kr 8 024 kr 

370 liter 3 332 kr 7 333 kr 15 993 kr 

660 liter 5 939 kr 13 072 kr 28 519 kr 

 
B3.  Taxa för abonnemang ”Djupbehållare” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande restavfall, matavfall eller blandat 
mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.   
 

 
Storlek och avfallsslag 

 
Avgift per år och behållare 

 

 
1 gång/14:e dag 

 

 
1 gång/vecka 

Restavfall eller blandat mat- 
och restavfall, upp till 5 m3 

14 210 kr 31 259 kr 

Matavfall, upp till 3 m3 11 252 kr 24 754 kr 

 
Behandlingsavgift debiteras per ton avfall. 

 

Avfallsslag 
 

 

Avgift per ton 

Restavfall 1 072 kr 

Matavfall 536 kr 

Blandat mat- och restavfall 1 608 kr 

 

B4.  Taxa för abonnemang ”Hushållsavfall i container” 
 
Rörlig avgift vid tömning av container innehållande restavfall, matavfall eller blandat mat- 
och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.   
 

 
Volym m3 

 
Årshyra 

Avgift per år 

1 gång/14:e dag 1 gång/vecka 

Upp till 4 
4 162 kr 15 109 kr 33 242 kr 

4,1-8 
6 242 kr 15 109 kr 33 242 kr 

 
Behandlingsavgift debiteras per ton avfall. 

 
Avfallsslag 

 

 
Avgift per ton 

Restavfall 1 072 kr 

Matavfall 536 kr 
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Blandat mat- och restavfall 1 608 kr 

B5. Insamling/hämtning av returpapper 
 
Denna insamling/hämtning omfattar returpapper som är avfall under kommunalt ansvar. 

Returpapper kan lämnas kostnadsfritt vid publika insamlingsplaster, återvinningsstationer samt 
återvinningscentraler. För abonnemang ”Fastighetsnära insamling” i småhus och fritidshus, kan 
returpapper fortsatt lämnas i avsett fack i kärlet.   
 
SÅM har auktoriserat privata entreprenörer för insamling av returpapper från flerbostadshus och 
verksamheter. Om fastighetsnära insamling av returpapper önskas kan endast någon av de 
auktoriserade entreprenörerna anlitas. Information om auktoriserade entreprenörer finns på 

www.samiljo.se. Fastighetsägare tecknar avtal direkt med entreprenören som bestämmer avgift för 
tjänsten. Avgiften får dock inte överstiga angiven maxtaxa nedan.  
 
Maxtaxa för insamling av returpapper 
 

 
Kärlstorlek 

 
Avgift  

per behållare/tillfälle 

 

190 liter 107 kr 

 
 

http://www.samiljo.se/
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C. Fritidshus med sommarabonnemang 
 

C1. Taxa för abonnemang ”Fastighetsnära insamling för fritidshus” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling. 
 

Hämtning av Kärl 1: varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong. 
Hämtning av Kärl 2: en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per 
säsong. 
 

 
Kärlstorlek 

Matavfall och 
restavfall 

 

 
Avstånd till kärlet från farbar väg 

 

 
0–3 meter 

 

2 x 370 liter 735 kr 

2 x 660 liter 1 383 kr 

 
 
C2. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering med fastighetsnära hämtning för 

fritidshus” 
 
Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till den nämnd som ansvarar för miljö- och 
byggfrågor. 

 
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling, fack för matavfall får 
inte användas. 
Hämtning av Kärl 1: en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per  

säsong. 
Hämtning av Kärl 2: en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per 

säsong. 
 

 

Kärlstorlek 

Matavfall och 
restavfall 

 

 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

 

 
0–3 meter 

 

2 x 370 liter 603 kr 

 
 
C3. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering för fritidshus” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka. 
Hämtning en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong. 

Detta abonnemang kan ej nytecknas. 
 

 
Kärlstorlek 
Restavfall 

 

 
Avstånd till kärlet från farbar väg 

 

 
0–3 meter 

 

140 liter 735 kr 

190 liter 992 kr 
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C4. Taxa för abonnemang ”Blandat mat- och restavfall för fritidshus” 

 

Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall var 14:e dag. Hämtning varannan 
vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong. Detta abonnemang kan ej 
nytecknas. 
 

 
Kärlstorlek 

blandat mat- 

och restavfall 
 

 
Avstånd till kärlet från farbar väg 

 

 
0–3 meter 

 

140 liter 1 171 kr 

190 liter 1 594 kr 

370 liter 3 422 kr 
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Tilläggsavgifter hushållsavfall 

Gångavståndstillägg för flerbostadshus och verksamheter  
Placering av kärl längre in på tomt än 10 meter från farbar väg, kan godkännas för flerbostadshus 
och verksamheter om förutsättningarna uppfyller krav enligt gällande föreskrifter och om 
arbetsmiljökrav uppfylls. Verksamheter/flerbostadsfastigheter som deltar i matavfallsinsamlingen 
betalar inte gångavståndstillägg för matavfallskärlen under förutsättning att de står på samma 
ställe som kärl för restavfall. 
 

Avstånd 

 
Avgift  

kr per kärl och år 
 

 
1 gång/14:e dag 

 

 
1 gång/vecka 

 
2 gånger/vecka 

10,1-20 meter 1 061 kr 2 122 kr 4 243 kr 

20,1-30 meter 1 591 kr 3 182 kr 6 365 kr 

30,1-40 meter 2 122 kr 4 243 kr 8 486 kr 

40,1-50 meter 2 652 kr 5 304 kr 10 608 kr 

Över 50 meter debiteras 20 kr per påbörjat 10-metersintervall och per hämtning. 

Extra säck för restavfall i samband med hämtning av avfall i kärl 
Om beställning sker av hämtning av extra behållare/säck i samband med ordinarie hämtning. 
 

 
Säckstorlek 

 

 
Avgift  

kr per säck 
 

≤ 190 liter 51 kr 

> 190 liter 102 kr 

Extra hämtning av avfall i kärl 
Beställning av hämtning av avfall i kärl, eller hämtning av säck när hämtning inte sker i samband 
med ordinarie hämtning. 

 

 
Kärlstorlek 

 

 
Avgift  

kr per kärl 
 

Alla kärl, oavsett storlek 292 kr 

Extra tömning av djupbehållare och container 
 

 
Behållarstorlek 

 

 
Avgift per behållare 

Upp till 8 m3 728 kr 
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Felsorteringsavgift 
Om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar från SÅM kan normal hämtning inte utföras. Detta 

gäller även om kärlet är för tungt eller innehåller dåligt förpackat avfall, se kommunens föreskrifter 
om avfallshantering. Avfallet ska omfördelas, förpackas och sorteras i rätt avfallsslag av 
fastighetsinnehavare innan det hämtas.  
 

Avfallet hämtas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller mot fastställd avgift i taxan, se kapitel 
extra hämtningar av mat- och restavfall.  
 
Om kärlet upprepade gånger varit överfullt kan SÅM överlämna ärendet till tillsynsmyndigheten för 
vidare handläggning. 
 
I vissa fall med bristfällig sortering kan behållaren tömmas och då tillkommer en felsorteringsavgift 

enligt tabellen nedan. Det gäller exempelvis när en behållare som bara ska innehålla matavfall, 
innehåller felsorterat avfall som inte är farligt avfall. Avfallet klassas om till restavfall och töms 
eftersom det annars finns risk för lukt, skadedjur eller annan olägenhet.  
 

 
Behållare 

 
Avgift per behållare och 

tömning 
Tilläggsavgift utöver 

ordinarie avgift för tömning 
 

Kärl, upp till 660 liter 300 kr 

Container eller djupbehållare 
upp till och med 4 kbm 

600 kr 

Container eller djupbehållare 
över 4 kbm 

1 200 kr 

 

Grovavfall 
För budning av grovavfall eller annat skrymmande avfall från hushåll gäller att avfallet om möjligt 
ska emballeras och att kollit inte får väga mer än 25 kg eller vara längre än 1,2 m. Om kollit är 
större eller tyngre än ovan angivet, eller på annat sätt kräver dubbelbemanning för att hanteras, 

debiteras avgift för skrymmande kolli enligt tabellen. 

 

Grovavfall Avgift  
per kolli 

Avgift  
per skrymmande kolli 

 

Hämtning vid 
tomtgräns 

350 kr 500 kr 

 

Hämtning av bygg- och rivningsavfall under kommunalt ansvar 
Denna hämtning omfattar bygg- och rivningsavfall som ej uppkommer i yrkesmässig verksamhet, 
större mängder grovavfall, elektronikavfall samt trädgårdsavfall under kommunalt ansvar.  
 
SÅM har auktoriserat privata entreprenörer för hämtning av bygg- och rivningsavfall under 
kommunalt ansvar. Önskas hämtning av bygg- och rivningsavfall fastighetsnära kan endast någon 

av dessa anlitas. Information om auktoriserade entreprenörer finns på www.samiljo.se. Beställning 

av uppdraget sker direkt hos entreprenören som bestämmer avgift för tjänsten. Avgiften får dock 
inte överstiga nedan angiven maxtaxa. 
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Maxtaxa för hämtning av bygg- och rivningsavfall. 

 

 

Transportavgift:                
utställning och hemtag 

 

 

Avgift                  
Pris/utställning 

 

Avgift            
Pris/hemtag 

Container 2 000 kr 2 000 kr 

Kärl 190L – 660L 850 kr 850 kr 

 

 
Hyra per dygn 

 
Avgift                  

Pris/dygn 
 

Container 65 kr 

Kärl 190L – 660L 11 kr 

 

 

Transportavgift kranbil 

 

Avgift                  
Pris/timme 

 

Kranbil: transport och eventuell lastning 
hos kund 
 

2 100 kr 

Kranbil: Hämtning av storsäck 2 100 kr 

 

 
Storlek storsäck* 

 
Avgift                  
Pris/st 

Storsäck 500 Liter 165 kr 

Storsäck 1 000 Liter 220 kr 

* Avgift för utkörning kan tillkomma om kund 
inte hämtar sin storsäck. 

 

 

Behandlingsavgifter bygg- och 
rivningsavfall som ej uppkommit i 
yrkesmässig verksamhet 
 

 

Avgift                  
Pris/ton 

Träavfall - ej tryckimpregnerat 450 kr 

Mineral – Enbart betong, tegel, klinker 
eller sten – Ej förorenat** 

1 650 kr 

Metall 0 kr 

Glas 1 100 kr 

Plast 1 450 kr 

Gips 1 550 kr 

Tryckimpregnerat trä 2 400 kr 

Asbest 2 750 kr 

Isolering 1 850 kr 

Övrigt avfall samt sammanfogade 

konstruktioner som kräver eftersortering 

3 000 kr 

**Entreprenören kan kräva särskild 
provtagning och högre behandlingsavgifter vid 
påvisad förorening. 
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Behandlingsavgifter Övrig 

 

 
Avgift                  

Pris/ton 

Grovavfall 

 

2 000 kr 

Trädgårdsavfall 600 kr 

Kyl och frys 3 500 

Elektronik 6 000 kr 

 

Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall hämtas vid tomtgräns. Hämtning sker varannan vecka från 1 april och omfattar 
totalt 16 hämtningar. Detta abonnemang kan ej nytecknas. 
 

 
Kärlstorlek 

 

 
Avgift per år 

240 liter 820 kr 

 

Byte, Hemtagning av kärl eller leverans av material m.m. 
När kärl byts mot annan storlek ska det gamla kärlet tas hem. Avgift debiteras inte när 
abonnemang byts till sortering med fyrfackskärl eller till sortering med matavfall. 
 

 
Avgift per uppdrag 
 

 
260 kr 

Timpris  
Vid hämtning av annat än flytande avfall, med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa 
eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, debiteras avgift baserat på 

timpris för arbete på plats. Debitering sker per påbörjad halvtimme. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 
Timpris sopbil 

 

 
Avgift 

Framkörningsavgift 1 000 kr 

Timpris ordinarie 
arbetstid 

1 473 kr/tim 

Timpris ej ordinarie 
arbetstid, 

1 873 kr/tim 

 
Timpris servicebil 

 

 
Avgift 

Framkörningsavgift 500 kr 
 

Timpris ordinarie 

arbetstid 

747 kr/tim 

Timpris ej ordinarie 
arbetstid 

1 047 kr/tim 
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Latrinhämtning 
Hämtning sker efter avrop. Ny behållare lämnas vid hämtning. 

 

 
Tjänst 

 
Avgift per behållare, vid väg 

Hämtning av 

latrinbehållare 

450 kr 
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Flytande avfall 

Tömning av enskilda avloppsanläggningar 
Avgift per tömning om inte annat anges. Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning. Vid längre 

tid än 30 min på plats debiteras timtid. 
 
Schemalagd deltömning 
 
Tömningen utförs med tvåfacksteknik där vattenfasen återfylls i anläggningen. 
 

 
Volym 

 

 
Schemalagd deltömning en 

gång per år* 
 

0–3 m3 1 051 kr 

3,1–6 m3 1 366 kr 

> 6,0 m3 315 kr/m3** 

 
*Schemalagd tömning innebär att anläggningen töms i samband med planerad körtur inom 

området. Körturen och dess tidpunkt beslutas av renhållaren. En schemalagd tömning per år ingår 
till detta pris. Från och med andra tömningen per år tillämpas budning. 
 
**debiteras som tillägg per extra m3 utöver 6 m3. 
 
Schemalagd heltömning 

 

 

Volym 

 

Schemalagd heltömning en 
gång per år* 

 

0–3 m3 1 261 kr 

3,1–6 m3 1 576 kr 

> 6,0 m3 315 kr/m3** 

 

*Schemalagd tömning innebär att anläggningen töms i samband med planerad körtur inom 
området. Körturen och dess tidpunkt beslutas av renhållaren. En schemalagd tömning per år ingår 
till detta pris. Från och med andra tömningen per år tillämpas budning. 
 
**debiteras som tillägg per extra m3 utöver 6 m3. 
 

Budningar och akuta tömningar 
 
Vid budning, extratömning och akuta uppdrag debiteras avgift för schemalagd tömning tillsammans 
med tilläggsavgift enligt nedanstående tabell. Tilläggsavgifterna är desamma oavsett om del- eller 
heltömning beställs samt oavsett anläggningens volym. 
 

 
Budad tömning 

inom 5  

arbetsdagar 
(tilläggsavgift) 

 
Budad tömning 
nästkommande 

arbetsdag 
(tilläggsavgift) 

 
Akut tömning 

inom 3 h vardag, 

beställd före kl. 
15:00 

(tilläggsavgift) 

 
Akut tömning 

inom 3 h vardag, 

beställd mellan kl. 
15:00-06:00 eller 

helgdag 
(tilläggsavgift) 

 

420 kr 1 261 kr 2 101 kr 3 152 kr 
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Minireningsverk 

 

Avgiften avser minireningsverk för 1-2 hushåll. Större anläggningar debiteras enligt timtaxa. För ej 
schemalagd tömning tillkommer budningsavgift enligt tabell ovan. Vid tömning av minireningsverk 
ska det finnas en tömningsinstruktion för att tömning ska kunna ske. 
 

 
Minireningsverk 

 

 
Avgift 

Schemalagd tömning 1 314 kr 

 
Timpris 
  

Vid hämtning av avfall från enskilda avloppsanläggningar med andra metoder än de som anges i 
denna avfallstaxa debiteras avgift baserat på framkörning samt timpris för arbete på plats. 
 

Framkörning, tur 
och retur 

1 000 kr 

Timpris, debiteras 
per påbörjad 
halvtimme 

1 548 kr/tim 
(Avser arbete på plats) 

 
Specialtömning 
 

Vid hämtning av flytande avfall på fastighet där förhållandena avviker från vad som är normalt 
tillämpas specialfordon och avgift enligt nedan. Som exempel menas fastighet där vägens farbarhet 
inte uppfyller kraven i föreskrifter för avfallshantering och där normalt hämtningsfordon inte kan 
nyttjas. Specialtömning schemaläggs normalt av SÅM men i samförstånd med kund. 
 

 
Specialtömning 

 

 
Avgift 

Per tömning 2 521 kr 

 

Bomkörning 
 

Där kunden har ansvar för framkomligheten men tömning ej har kunnat utföras på grund av 
hinder, debiteras en avgift. 
 

 
Bomkörning 

 

 
Avgift 

Per tillfälle 394 kr 
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Tilläggstjänster i samband med tömning av enskilda 

avloppsanläggningar 
Det åligger kund att hålla brunnslock, manluckor och liknande frilagda, lättåtkomliga och 
lättöppnade. För extraarbete i form av framgrävning, losstagning, demontering etc. av lock och 

luckor erläggs tilläggsavgift utöver ordinarie avgift. Tilläggsavgiften gäller även vid t.ex. stopp i 
bilen orsakade av ovidkommande föremål. 
 
Tidsbokning och dagavisering kan beställas i samband med schemalagd och budad tömning av 
enskilda avloppsanläggningar. Tidsbokning och dagavisering medför tilläggsavgifter enligt tabellen 
nedan vilka debiteras utöver avgift för schemalagd tömning samt budningsavgift. Tidpunkten för 
tidsbokningen beslutas av SÅM men anpassas så långt det är möjligt efter kundens önskemål. Vid 

dagavisering planerar entreprenören tömningsdag och SÅM meddelar den till kunden. 
 
SMS-avisering kan beställas mot tilläggsavgift och aviseringen sker då 1-2 timmar innan 
schemalagd eller budad tömning. 
  

 

 

Extra tömning av BDT, fördelningsbrunn eller liknande som sker i samband med ordinarie eller 
budad tömning debiteras enligt nedan. 
 

 
BDT, fördelnings-

brunn m.m. 
 

 
Tilläggsavgift 

Per tillfälle i samband 
med annan tömning 

473 kr 

 
Om avståndet mellan tömningsbil och slambrunn överstiger 20 meter debiteras en tilläggsavgift för 
slangdragning. 

 

 
Avstånd 

 

 
Tilläggsavgift 

20–50 meter 158 kr 

51-70 meter 315 kr 

>70 meter 1 051kr 

  

 

Tilläggstjänst 

 

 

Tilläggsavgift 

Timpris för 
extraarbete på plats 

1 548 kr/tim. 
(Debiteras per påbörjad halvtimme) 

Tidsbokning 300 kr 

Dagavisering 125 kr 

SMS-avisering 50 kr 
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Slam från fettavskiljare och matavfallstankar 
Vid hämtning av fett från fettavskiljare debiteras avgift för tömning och avgift för behandling enligt 

nedan. 
 
Avgift per tömning om inte annat anges. Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning. Vid längre 
tid än 30 min på plats debiteras timtid för extraarbetet per påbörjad halvtimme. 

 

 

Tjänst 
 

 

Avgift 

Schemalagd tömning, 
per tillfälle 

1 314 kr 

Behandlingsavgift 
fett-/matavfall, per 

m3 

525 kr 

 

Timpris för 
extraarbete på plats, 

tilläggsavgift 

1 548 kr/tim 

 
Budningar och akuta tömningar 
 

Vid budning, extratömning och akuta uppdrag debiteras avgift för schemalagd tömning tillsammans 
med tilläggsavgift enligt nedanstående tabell. 
 

 
Budad tömning 

inom 5  
arbetsdagar 

(tilläggsavgift) 

 
Budad tömning 
nästkommande 

arbetsdag 
(tilläggsavgift) 

 
Akut tömning 

inom 3 h vardag, 
beställd före kl. 

15:00 

(tilläggsavgift) 

 
Akut tömning 

inom 3 h vardag, 
beställd mellan kl. 
15:00-06:00 eller 

helgdag 
(tilläggsavgift) 

 

420 kr 1 261 kr 2 101 kr 3 152 kr 

 

Tilläggstjänst slangdragning 
 
Om avståndet mellan tömningsbil och fettavskiljare överstiger 20 meter debiteras en tilläggsavgift 
för slangdragning. 
 

 
Avstånd 

 

 
Tilläggsavgift 

20–50 meter 158 kr 

51-70 meter 315 kr 

>70 meter 1 051 kr 

 

Bomkörning 
 
Där kunden har ansvar för framkomligheten, men tömning ej har kunnat utföras på grund av 
hinder, debiteras en avgift. 
 

 
Bomkörning 

 

 
Avgift 

Per tillfälle 394 kr 
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Definitioner 

Hushållsavfall 
Med hushållsavfall menas avfall som kommer från hushåll. Med hushållsliknande avfall menas avfall 

som kommer från andra källor men som liknar det avfall som uppstår i ett hushåll exempelvis 
avfall från lunchrum/personalmatsalar. Efter en ändring i 15 kapitlet miljöbalken ersattes 
begreppet hushållsavfall med kommunalt avfall eller avfall under kommunens ansvar. I detta 
dokument används dock fortfarande begreppet hushållsavfall. 

Fastighetsinnehavare 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen, SFS 1979:1152, ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare 
jämställs med fastighetsinnehavare. Med nyttjanderättshavare avses den som har rätt att bruka 
eller nyttja fastigheten t.ex. genom arrende. 

Småhus 
Definitionen av småhus i taxan följer fastighetstaxeringslagen. Ett småhus är en byggnad med en 
eller två bostäder. Det finns olika typer av småhus. Fristående villor, radhus, kedjehus och parhus 

räknas alla som småhus. 

Korridorboende 
Boende i korridor med gemensamt kök, t.ex. studentkorridorer och äldreboenden. 

Verksamheter 
Som verksamhet räknas alla inrättningar som inte kan räknas som privathushåll eller 
korridorboende, t.ex. företag, restauranger, affärer, kontor, skolor, vårdinrättningar, och liknande. 

Farbar väg 
Vad som avses med farbar väg finns beskrivet i föreskrifter för avfallshantering i Värnamo 
kommun. SÅM äger tolkningsföreträde över föreskrifterna. 

Ytterligare definitioner 
Ytterligare definitioner finns i Föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun. 
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Ordinarie hämtningsintervall 

Fastighetsnära insamling Ordinarie hämtningsintervall 

Permanentbostäder Kärl 1  varannan vecka 

Permanentbostäder Kärl 2  en gång var fjärde vecka 

Fritidsbostäder Kärl 1  varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, 
totalt 10 hämtningar per säsong. 

Fritidsbostäder Kärl 2  en gång var fjärde vecka från vecka 19 till 
vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong 

Sortera matavfall  

Permanentbostäder i flerbostadshus en gång per vecka 

Verksamheter en gång per vecka 

Blandat mat- och restavfall  

Permanentbostäder i småhus varannan vecka 

Permanentbostäder i flerbostadshus en gång per vecka 

Fritidsbostäder varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, 

totalt 10 hämtningar per säsong. 

Verksamheter en gång per vecka 

Grovavfall efter beställning 

Latrin  

Permanent- & fritidsbostäder efter beställning 

Slam från enskilt avlopp minst en gång per år eller enligt beslut från 
den nämnd som ansvarar för miljö- och 
byggfrågor 

Slam från fettavskiljare efter beställning, dock minst en gång per 
år 

Trädgårdsavfall   varannan vecka 3 april till 3 november 
totalt 16 gånger per säsong. 
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Bestämmelser vid ändrade hämtningsförhållanden 

Längre hämtningsintervall än ovan angivet 
För hushåll som har anmält till den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor/Tillsynsansvarig 

nämnd att de hemkomposterar kan hämtningsintervallet var 4:e vecka erhållas efter anmälan till 
SÅM. 

Uppehåll i hämtning Hushållsavfall och latrin 
Uppehåll i hämtningen beviljas av SÅM i enlighet med Föreskrifter för avfallshantering i Värnamo 
kommun. Skriftlig anmälan ska lämnas till SÅM senast två veckor före uppehållsperiodens början. 

Den fasta avgiften tas ut även vid uppehåll i hämtningen. 

Avflyttning, ändrat abonnemang 
Ändrade förhållanden ska snarast anmälas till SÅM av den som är avgiftsskyldig. Byte av kärl kan 
beställas hos SÅM. För byte av kärl debiteras avgift enligt denna taxa. 

Gemensam hämtning, delat kärl 
Två eller flera närliggande fastighetsinnehavare med samma typ av abonnemang kan få rätt att 
använda gemensamt kärl (delning gäller inte FNI med 660-kärl) för sitt hushållsavfall. Vid delat 
kärl debiteras fast avgift för respektive fastighetsinnehavare samt rörlig avgift för behållaren.  

Felsortering 
Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang ”fastighetsnära insamling” ska dialog 
inledas med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till abonnemang ”blandat 
mat- och restavfall”.  
 
Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang ”sortera matavfall” ska dialog inledas 

med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till abonnemang ”blandat mat- 
och restavfall”. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att felsorterat avfall åtgärdas innan behållaren kan tömmas. 
Behållaren töms antingen vid nästa ordinarie hämtningsdag eller efter beställning av extra 
hämtning.  

Grovavfall från hushåll 
Sorterat grovavfall till materialåtervinning kan avlämnas kostnadsfritt på SÅMs 
återvinningscentraler, avgiften ingår i taxans fasta avgift. Grovavfall kan också hämtas efter 
beställning mot avgift enligt denna taxa. 

Farligt avfall från hushåll 
Farligt avfall från hushåll kan avlämnas kostnadsfritt till miljöstation på SÅMs återvinningscentraler. 
Hanteringsanvisningar i de lokala avfallsföreskrifterna ska följas. 

Latrin 
Latrinbehållare tillhandahålls av SÅM och ingår i avgiften för latrinhämtning. Hämtning sker vid 

tomtgräns eller vid vägkant till farbar väg efter beställning. Kärlet ska vara förslutet med lock. 
Avgift debiteras enligt denna taxa. 

Slam från enskilda avloppsanläggningar 
Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med beslut som fattats av bygg- och 

miljönämnden, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av avloppsslam baseras på 

anläggningens volym samt på den slanglängd som behövs i samband med tömningen. Med 
slanglängd avses avstånd från farbar väg till anläggningens lock. Eventuellt behov av 
slangdragning avgörs av chauffören. Olika avgifter debiteras för schemalagd hämtning och för 
hämtning efter beställning. Avgift debiteras enligt denna taxa. Vid krav på akut tömning debiteras 
tilläggsavgift enligt denna taxa. 

Uppehåll i hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar 
Om bygg- och miljönämnden medgivit uppehåll i hämtning av slam från enskild avloppsanläggning 
debiteras ingen avgift för slamtömning. 
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Slam från fettavskiljare 
Fettavskiljare ska tömmas efter behov, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av slam 

från fettavskiljare baseras på hämtning, hämtad volym samt på slanglängd som behövs i samband 
med tömningen. Avgift debiteras enligt denna taxa. 

Speciella tjänster och undantag  
För speciella tjänster och när SÅM måste frångå normala rutiner och ingen tillämpbar avgift finns 
beslutar SÅM om avgift under beaktande av principerna i Miljöbalken och i denna taxa. 


