
FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED 
RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN         1(9) 

 
Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge   
2013-11-26, § 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 
 

1. HUSHÅLLSAVFALL 
 

1 § Samtliga hushåll är skyldiga att inneha ett kommunalt 
renhållningsabonnemang. Fastighetsägaren eller den som är 
skattskyldig för fastigheten ska erlägga renhållningsavgift enligt 
kommunens renhållningstaxa. Avgiftsskyldigheten kan dock efter 
överenskommelse med renhållaren överföras på 
nyttjanderättshavaren. Om nyttjanderättshavaren inte sköter sin 
avgiftsskyldighet återgår betalningsskyldigheten till 
fastighetsägaren. 
 

Avgiftsskyldighet 
– hushåll 
 

2 § Företag och verksamheter med hushållsavfall eller därmed 
jämförligt avfall ska inneha ett kommunalt 
renhållningsabonnemang och betala renhållningsavgift enligt 
kommunens renhållningstaxa.  
 

Avgiftsskyldighet 
– företag och 
verksamheter 

 
1.1 GRUNDAVGIFT 

3 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som inte blivit 
beviljade befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till 
renhållaren, enligt 44 § föreskrifter om avfallshantering för 
Uppvidinge kommun, ska betala en grundavgift. Grundavgiften 
motsvarar kommunens kostnader för drift av 
återvinningscentralen och trädgårdstipparna, batteriinsamling, 
kundtjänst, information och administration.  
 
Grundavgiften ska betalas även av fastighetsägare eller 
nyttjanderättshavare som blivit beviljade uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall, enligt 33 § föreskrifter om avfallshantering för 
Uppvidinge kommun, eller blivit beviljade befrielse från hämtning 
av hushållsavfall på obebodd fastighet, enligt 34 § föreskrifter om 
avfallshantering för Uppvidinge kommun. 
  

Grundavgift 

 
Grundavgift 450 
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1.2 HÄMTNING AV KÄRLAVFALL 
I abonnemangsavgiften för hämtning av hushållsavfall ingår 
tömning av sopkärl varannan vecka samt kostnadsfri hushållsnära 
hämtning av grovavfall, elavfall och farligt avfall en gång per 
månad. Avgiften består av grundavgift, hämtningsavgift och 
behandlingsavgift. 
 
1.2.1 PERMANENTBOENDE 
Tömning varje vecka kan beviljas av sanitära skäl. Tömning var 
fjärde vecka beviljas om anmälan om egen kompostering av 
matavfall till miljö- och byggnadsnämnden gjorts. Kärlstorlekarna 
370 liter respektive 660 liter för ett villa- eller tvåfamiljshushåll kan 
beviljas om särskilda skäl föreligger. 
 
Villor och tvåfamiljshus 
 

Tömning varannan vecka  

80-literskärl 1 340 

190-literskärl 2 210 

240-literskärl 2 605 

370-literskärl 4 060 

660-literskärl 6 775 

  

Tömning var fjärde vecka  

80-literskärl 1 025 

 
Flerfamiljshus och verksamheter 
 

Tömning varannan vecka  

80-literskärl 1 340 

190-literskärl 2 210 

240-literskärl 2 605 

370-literskärl 4 060 

660-literskärl 6 775 

  

Tömning varje vecka  

80-literskärl 1 975 

190-literskärl 3 720 

240-literskärl 4 505 

370-literskärl 6 985 

660-literskärl 12 000 
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1.2.2 SÄSONGSBOENDE 
Tömning varannan vecka vid 13 tillfällen under perioden 15 april 
till 31 oktober. Kärlstorlekarna 370 liter respektive 660 liter kan 
beviljas om särskilda skäl föreligger. Tilläggspaket om fyra 
tömningar efter trettonhelgen, sportlovet, påsklovet och höstlovet 
kan beställas. 
 

Tömning varannan vecka  

80-literskärl 805 

190-literskärl 1 245 

240-literskärl 1 440 

370-literskärl 2 175 

660-literskärl 3 530 

  
Tilläggspaket  

80-literskärl 240 

190-literskärl 370 

240-literskärl 435 

370-literskärl 595 

660-literskärl 950 

 
 
1.2.3 SOMMARBOENDE 
Tömning varannan vecka vid 6 tillfällen under perioden 15 juni till 
15 september. Kärlstorlekarna 370 liter respektive 660 liter kan 
beviljas om särskilda skäl föreligger. Tilläggspaket om fyra 
tömningar efter trettonhelgen, sportlovet, påsklovet och höstlovet 
kan beställas. 
 

Tömning varannan vecka  

80-literskärl 640 

190-literskärl 840 

240-literskärl 930 

370-literskärl 1 385 

660-literskärl 2 125 

 
Tilläggspaket  

80-literskärl 240 

190-literskärl 370 

240-literskärl 435 

370-literskärl 595 

660-literskärl 950 
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Tömning en gång under perioden 15 juni till 31 augusti. Tjänsten 
medges efter att abonnentens skriftliga begäran till renhållaren har 
accepterats. Inget organiskt avfall får läggas i kärlet. 
 

Tömning en gång under 
säsongen 

 

80-literskärl 565 

 
1.2.4 KÄRLBYTE 
Vid byte av kärlstorlek tas avgift för transport och byte ut. 
  

Byte av kärlstorlek 375 

 
 
1.2.5 GEMENSAMT SOPKÄRL 

4 § Gemensamt sopkärl eller storbehållare medges efter att 
abonnentens skriftliga begäran till renhållaren har accepterats. 
Vid beviljad kärldelning betalar varje ingående part en fast 
grundavgift i enlighet med kommunens renhållningstaxa plus 
hälften av hämtningsavgiften för valt kärl eller storbehållare. 
Kostnad faktureras till varje ingående part. 
 

Gemensamt 
sopkärl 

 
Villor och tvåfamiljshus 

Tömning varannan vecka  

Delat 80-literskärl (per hushåll)         805 

  

Tömning var fjärde vecka  

Delat 80-literskärl (per hushåll) 650 

 
Säsongsboende 

Tömning varannan vecka  

Delat 80-literskärl (per hushåll) 650 

 
Sommarboende 

Tömning varannan vecka  

Delat 80-literskärl (per hushåll) 565 

  

Tilläggspaket  

Delat 80-literskärl (per hushåll)  120 
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1.2.6 GÅNGVÄG OCH HINDER 

5 § På hämtningsdagen ska sopkärlet vara placerat högst 10 
meter från tomtgräns, om inte annat överenskommits med 
renhållaren samt på ett sådant sätt att hämtningen underlättas. 
Gångsträcka längre än 10 meter men mindre än 50 meter från 
fastighetsgräns och svårigheter vid hämtningen i form av 
trappsteg, dörr, grind, fasadskåp eller dylikt medför tillägg enligt 
gällande renhållningstaxa. Gångsträcka längre än 50 meter från 
fastighetsgräns kan medges om särskilda skäl föreligger. 
 

Lång gångsträcka 
och hinder 

 
Gångvägstillägg  
Gångavstånd räknas från hämtningsfordonets mitt och till 
sopkärlet. Avgift tas ut för avstånd mellan 11 och 50 meter. Avgift 
tas ut per kärl. 
 
Villor och tvåfamiljshus 

Tömning varje vecka 1 375 

Tömning varannan vecka 700 

Tömning var fjärde vecka 350 

 
Flerfamiljshus och verksamheter 

Tömning varje vecka 2 062,50 

Tömning varannan vecka 1 050 

Tömning var fjärde vecka 525 

 
 
Hämtning ur fasadskåp, soprum, lutningar över 1:12 eller motsvarande 
Vid gångavstånd mellan 11 och 50 meter utgår även avgift för 
gångvägstillägg. Avgift tas ut per kärl. 
 
Villor och tvåfamiljshus 

Tömning varje vecka 1 375 

Tömning varannan vecka 700 

Tömning var fjärde vecka 350 

 
Flerfamiljshus och verksamheter 

Tömning varje vecka 2 062,50 

Tömning varannan vecka 1 050 

Tömning var fjärde vecka 525 
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1.2.7 EXTRA HÄMTNING 

6 § Renhållaren har rätt att ta ut avgift enligt kommunens 
renhållningstaxa för extrahämtningar till följd av avvikelser från 
bestämmelserna i kommunens föreskrift om renhållning eller som 
har beställts av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. 
 

Extra hämtning

 
Extra säck 
Extra hämtning av sorterat avfall. 
 

Extrahämtning per säck ≤ 160 liter i samband med ordinarie tömning 80 

Extra hämtning per kärl inom tre arbetsdagar 375 

 
 
1.2.8 UPPEHÅLL I HÄMTNING 

7 § Uppehåll i hämtning medges efter att abonnentens skriftliga 
begäran till renhållaren har accepterats. Avgiftsreduktion utgår då 
enligt kommunens renhållningstaxa. För permanentbostad gäller 
att bostaden inte får användas under en sammanhängande 
period av minst sex (6) månader. För fritidsbostad med 
sommarabonnemang gäller att bostaden inte får användas under 
hela hämtningsperioden. Beslut om uppehåll i hämtning får 
endast meddelas för en period i taget varefter hämtningsintervall 
och erläggande av renhållningsavgift återgår till ordinarie 
renhållningsabonnemang.  
 

Uppehåll i 
hämtning 

 
Grundavgift vid uppehåll i 6 mån 350 

 
 
1.2.9 ÄNDRADE HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

8 § Ändrade hämtningsförhållanden som medför avgiftsändring 
ska av fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren snarast 
anmälas till renhållaren. 
 

Ändrade 
hämtnings- 
förhållanden 

 
 
1.3 AVFALL MED SÄRSKILD BEHANDLING 

9 § För avfall som kräver särskild hämtning eller särskild 
behandling har renhållaren rätt att ta ut avgift enligt av 
renhållaren i varje enskilt fall beräknad kostnad. 
 

Avfall med 
särskild 
behandling 
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2. LATRINHÄMTNING 
 
Latrin hämtas i engångsbehållare innehållande maximalt 15 liter 
latrin. Kärlet hämtas vid sopkärlet. 
 

Latrinkärl, avgift per kärl 375 

 
 

3. SLAMTÖMNING 
 
3.1 DELSUGNING 

 Ordinarie1 Extra2 Akut3 

Slamavskiljare ≤ 3 m3 675 250 3 750 

Slamavskiljare  ≤ 6 m3 925 250 3 750 

Slamavskiljare > 6 m3 925 250 3 750 

1  Slamavskiljare och seriebrunnar obligatorisk tömning 1 ggr/år. Rörlig avgift tillkommer med 300 
kr/m³ för brunnsvolym över 6 m³. 

2  Extratömning inom en vecka, tillägg utöver ordinarie tömningsavgift. 
3  Akuttömning inom 24 timmar, tillägg utöver ordinarie tömningsavgift 
 
 

3.2 TORRSUGNING 
 Ordinarie4 Extra5 Akut6 

Slamavskiljare ≤ 3 m3 750 250 3 750 

Slamavskiljare ≤ 6 m3 1 000 250 3 750 

Slamavskiljare > 6 m3 1 000 250 3 750 

Köks- och sjunkbrunnar <0,5 m3    7 375 - - 

4  Slamavskiljare, slutna tankar och seriebrunnar obligatorisk tömning 1 ggr/år. Rörlig avgift 
tillkommer med 100 kr/m³ för brunnsvolym över 6 m³. 

5  Extratömning inom en vecka, tillägg utöver ordinarie tömningsavgift. 
6  Akuttömning inom 24 timmar, tillägg utöver ordinarie tömningsavgift 
7  I samband med tömning av annan anläggning på fastigheten. I annat fall pris som för 

slamavskiljare ≤ 3 m3. 
 
 
3.3 EXTRA SLANGLÄNGD 

10 § Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och 
anläggning som ska tömmas får inte överstiga 50 meter. Om så 
är fallet har renhållaren rätt att ta ut avgift enligt, av renhållaren i 
varje enskilt fall, beräknad kostnad. 
 

Lång sträcka 
slamtömning 

 
Slangdragning i samband med tömning 
 

Tillägg för slanglängd ≤ 20 m 25 

Tillägg för slanglängd ≤ 50 m 50 
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3.4 BOMKÖRNING 
Bomkörningsavgift tas ut då tömning ej kunnat genomföras. 
 

Bomkörningsavgift 500 

 
3.5 FRAMGRÄVNING AV BRUNNSLOCK 
Bomkörningsavgift tas ut då tömning ej kunnat genomföras. 
 

Framgrävning per brunnslock 500 

 
3.5 TÖMNING AV MINIRENINGSVERK 
Tömning och omhändertagande av fosforfiltermaterial i minireningsverk. 
Minireningsverk ska tömmas enligt anläggningsägarens anvisningar. 
 

Sugning av fosforfiltermaterial i lösvikt, avgift per anläggning 500 

Omhändertagande av fosforfiltermaterial i lösvikt avgift per m³ 1 375 

 
 

4. FETT-  OCH OLJEAVSKILJARE 
 
Tömning av fett- och oljeavskiljare och omhändertagande av avskiljarslam. 
 

Sugning av fett- och oljeavskiljare, framkörningsavgift per anläggning 500 

Omhändertagande av avskiljarslam, avgift per m³ 1 375 
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5. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

11 § Renhållningsavgift erläggs till kommunlednings-
förvaltningens tekniska avdelning, kallad renhållaren. 
 

Erläggande av 
renhållningsavgift 

12 § Renhållningsavgift, för ordinarie hämtning av hushållsavfall, 
ska betalas 1 gång per kvartal i efterskott. Betalning kan ske 
månadsvis efter begäran till renhållaren. Förfallodag för betalning 
ska framgå på faktura från renhållaren. Övriga avgifter erlägges 
efter utfört arbete. 
 

Avgiftsperiod

13 § Alla avgifter i kommunens renhållningstaxa är angivna i 
svenska kronor. Lagstadgad moms tillkommer på avgifterna. 
 

Moms och skatt

14 § Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom den 
tid som anges på fakturan. Dröjsmålsränta och kravavgifter 
debiteras enligt 6 § räntelagen (SFS 1975:635) respektive  5 § 
inkassolagen (SFS 1974:182) från den dag betalning skulle ha 
skett. 
 

Försenings-
avgifter 

15 § Kommunfullmäktige får till kommunstyrelsen delegera rätten 
att utföra mindre ändringar i denna föreskrift av redaktionell 
karaktär. Sådana ändringar ska ske i samråd med renhållaren.  
 

Revideringar

16 § Denna föreskrift är antagen av kommunfullmäktige 2013-11-
26, § 93. Föreskriften gäller fr o m 2014-01-01 och tills vidare.  

Giltighet 

 
 
 
 
 
 


