
 

1 (8) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Renhållningstaxa 
Valdemarsviks kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antagen av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 111 

Gäller fr o m 2022-01-01 

  



  

  

  2 (8) 

Renhållningstaxan 

För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927), samt 
Valdemarsviks 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. Det ankommer på Sektor 
Samhällsbyggnad att med beaktande av de grunder som anges i 27 kap 5§ Miljöbalken besluta om avgifter i 
enstaka fall som inte regleras av taxan. 
 
Renhållningstaxan prisjusteras varje år efter konsumentprisindex(KPI). Basmånad för taxejusteringen skall vara 
oktober 2022 och avstämningsmånad skall vara november respektive år. 
 
I de fall moms ej ingår i priset är det specificerat i taxan i övriga fall ingår moms i priset.  
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Avgifter för boende i villor och fritidshus 

Grundavgift för hushåll 
Grundavgift 968 kr/år för villor (enfamiljshus) respektive 775 kr/år för fritidshus ingår i årsavgiften.  
 

Tabell 1: Villor hämtning året om samt fritidshus hämtning perioden v16-v39 

Årsavgift fastland 190 l 370 l 

Villor hämtning året runt,  
1 gång/14 dag 

2 673 kr  4 701 kr 

Fritidshus, hämtning perioden v16-v39 
1 gång/14 dag 

1 686 kr 3 052 kr 

 
 

Tabell 2: Boende på öar utan fast landförbindelse samt boende på kustnära fastland utan vägförbindelse som är 

hänvisade till gemensamma avfallsbehållare. 

Årsavgift skärgård Gemensam behållare 
 

Villor och fritidshus i 
skärgård 

1 096 kr 

 
 

Delning av kärl 
Högst två fastigheter kan dela på ett 190 l kärl. Vid delning av kärl på 190 l är avgiften 1 841 kr per fastighet för 
villor med året runt hämtning och 1 264 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 Valdemarsviks kommun, Samhällsbyggnad & Kultur 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 
En fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan anmäla att allt 
matavfall kommer att tas om hand på den egna fastigheten genom 
kompostering i en skadedjurssäker kompostbehållare. Anmälan ska göras på 
avsedd blankett till Miljökontoret Valdemarsviks kommun. Hushåll på fastlandet som anmält och komposterar sitt 
matavfall erhåller en reducerad årsavgift. Avdrag för villor hämtning året om är 350 kr på årsavgiften samt för 
fritidshus 175 kr avdrag på årsavgiften.   
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Avgift för flerfamiljshus och verksamheter 

Tabell 4: Flerfamiljshus, hämtning året om 

Årsavgift   
exkl. moms 

190 l 370 l 660 l U-behållare 
5 m3 

1 gång/vecka 2 872  kr  5 811 kr 9 341 kr  78 676 kr 

2 ggr/vecka 5 745 kr 11 644 kr 18 682 kr - 

1 gång/14 dag  - - - 39 338 kr 

 

Tabell 5: Verksamheter, hämtning året om  

Årsavgift   exkl. 
moms 
 

190 l 370 l 660 l U-behållare 
5 m3 

1 gång/vecka 2 642 kr  5 335 kr 7 260 kr  72 098 kr 

2 ggr/vecka 5 283 kr 10 670 kr 14 519 kr - 

1 gång/14 dag  - - - 36 049 kr 
 

Tabell 6: Verksamheter, hämtning perioden v19- v40  

Årsavgift   exkl. 
moms 
 

190 l 370 l 660 l U-behållare 
5 m3 

1 gång/vecka 1 290 kr  2 526 kr 3 712 kr  31 612 kr 

2 ggr/vecka 2 579 kr 5 053 kr 7 425 kr - 

1 gång/14 dag  - - - 15 806 kr 
 

Tabell 7: Fettavfall från fettavskiljare 

Avgift exkl. moms 0 -3,0 3,0-6,0 >6 m3 

Avskiljare/tank 1 840 kr 2 946 kr 3 550 kr 
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Övriga avgifter 

Byte av kärlstorlek 
För byte av kärlstorlek inklusive kärltvätt debiteras 435 kr.  
 
Extra säck 
För egen säck på högst 160 l och max 15 kg i samband med ordinarie hämtning, debiteras 183 kr. 
 
Extra hämtning 
För extrahämtning i samband med ordinarie tur debiteras 183 kr för 190 l till 370 l kärl respektive 325 kr för 660 l 
kärl. Vid extrahämtning, ej ordinarie tur tillkommer framkörningsavgift på 1 210 kr per hämtning.  För extra 
tömning av djupbehållare debiteras 2 500 kr 
 
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, 1 tillfälle per år från fritidshus samt 1 tillfälle per år från 
flerbostadshus. Boende i skärgården har möjlighet att lämna grovavfall vid Breviksnäs och Fyrudden vid 
sammanlagt 3 tillfällen/år. Maximalt 6 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 17 dagar. Avgiften består av en fast framkörningsavgift på 1 425 kr per tillfälle 
och en rörlig avgift på 360 kr per m3. 
 
Hämtning av latrin  
Hämtning och utkörning av latrinkärl sker enligt schema under perioden v16-v39. Endast kärl beställda genom 
Valdemarsviks kommun 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 15 kg/kärl.  Avgift per 3 kärl är 1 740 
kr.  
 
Kärl beställs av kundtjänst för vatten och renhållning och kvitteras ut från kommunens återvinningscentral 
alternativt utställt vid avfallskärlet vid fastigheten enligt särskilt schema. Leveranssätt uppges vid beställning. 
Förbrukade latrinkärl lämnas till återvinningscentralen alternativt hämtas vid fastighet. Leverans av nya kärl 
respektive hämtning av kärl vid fastighet sker inom 15 dagar efter beställning. 
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Avgift för tömning av slamavskiljare, slutna 
tankar 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. Sektor Samhällsbyggnad 
äger rätt att debitera timersättning enligt tabell 9 för extra arbete i samband med tömning av anläggning som inte 
uppfyller kraven i föreskrifterna. 

Tabell 8: Tömning av slamavskiljare, sluten tank ,  urintank samt minireningsverk  

Tömningsavgift 0 -1,5 1,5-3,0 3,0-6,0 > 6 m3 
pris per 
tillkomma
nde m3 

Slamavskiljare 1 183 kr 1 634 kr 2 332 kr 314 kr 

Sluten tank  1 320 kr 1 793 kr 2 524 kr 314 k 

Urintank  790 kr 897 kr 1 793 kr 314 k 

Minireningsverk 1 962 kr 1 962 kr 1 962 kr 314 k 

Tillägg för extra 
hämtning inom  
24 timmar 

1 207 kr  

Tillägg för extra 
hämtning inom  
10 arbetsdagar  

750 kr  

 

Tabell 9: Tömning av slamavskiljare, sluten tank, urintank samt minireningsverk  på öar utan fast landförbindelse samt  

kustnära fastland utan vägförbindelse 

Tömningsavgift 0 -1,5 1,5-3,0 3,0-6,0 > 6 m3 
pris per 
tillkomma
nde m3 

Slamavskiljare 1 183 kr 1 634 kr 2 332kr 314 kr 

Sluten tank/ urintank  5 165 kr 5 739 kr 6 599 kr 314 kr 

Minireningsverk 1 962 kr 1 962 kr 1 962 kr 314 kr 

Tillägg för extra 
hämtning 

1 408 kr/tim  
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Tabell 10: Övriga avgifter  

Tjänst Avgift 
 

Extra arbeten i samband med tömning 1 408 kr/tim 

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske 573 kr 

Lyft av tungt lock eller längre slangdragning 
(slangdragning > 20 m) som kräver två personal 

573 kr 

Krav på närvaro vid tömning/specificerad 
tömningstid 

573 kr 

 

Vid beställning av tömning av större reningsverk med slamvolym > 12 m3 utgår timtaxa enligt tabell 9 samt en 
behandlingsavgift på 270 kr/m3. 
 
Fosforfilter, ordinarie tömning  
Tömning och behandling, filtermassa 3 203 kr/tillfälle.  
Vid budad hämtning inom 10 dygn tillkommer 750 kr/tillfälle 
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Återvinningscentral 

Hushåll med renhållningsabonnemang i Valdemarsviks kommun får utan extra kostnad lämna sorterat avfall (ej 
asbestavfall) på kommunens återvinningscentral, dock maximalt 3 kbm per besök. Vid avlämning av större 
volym sker betalning genom samma kupongsystem som för verksamheter, se nedan. 
 
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 efter överenskommelse och mot särskild avgift. Vid avlämning av 
avfall med producentansvar samt metallskrot och schaktmassor som är lämpliga för konstruktionsarbeten inom 
deponin utgår ingen avgift.  

Tabell 11: Avgift avfallskuponger  

Avfallskuponger             
(max 3 m3/kupong) 

Avgift exkl. 
moms 

1 besök 380 kr 

5 besök 1 560 kr 
 

 

 
 


