Antaget av kommunfullmäktige 2015-12-14, KF § 303
Gäller från och med 2016-01-01
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Allmänna bestämmelser
1 § Giltighetstid
Renhållningstaxan gäller från och med 2016-01-01 då tidigare renhållningstaxa
antagen 2014-12-08 upphör att gälla.
2 § Giltighetsområde
Renhållningstaxan gäller avgifter för insamling, transport och behandling av avfall
som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret i Vimmerby kommun.
3 § Avgiftsskyldighet
Avgifter i denna renhållningstaxa ska betalas till Vimmerby Energi & Miljö AB
(VEMAB).
Avgiften ska betalas av fastighetsinnehavaren. Med fastighetsinnehavaren avses den
som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Mottagande av faktura kan efter
överenskommelse mellan VEMAB, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare, till
exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, överlåtas till nyttjanderättshavare.
Fastighetsinnehavaren är dock strikt ansvarig för betalning i de fall
nyttjanderättshavaren inte betalar faktura till VEMAB.
Vid gemensam avfallslösning i enlighet med Föreskrifterna om avfallshantering är en
juridisk person i form av en förening betalningsansvarig.
§ 4 Ändrade hämtningsförhållanden
Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden, ex
in- och utflyttning, till Vimmerby Energi & Miljö AB, tfn 0492 – 76 93 00 eller epost: vimmerby.energi@vimmerby.se.
5 § Taxans tillämplighet
För hämtning och behandling av avfall eller utförande av tjänst som inte kan debiteras
enligt § 10 i renhållningstaxan fastställs avgiften enligt § 11.
6 § Uppehåll i hämtning och avgiftsbefrielse
Villkor för detta finns beskrivet i Vimmerby kommuns föreskrifter om
avfallshantering och prövas av Miljö- och byggnämnden i Vimmerby kommun.
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7 § Definitioner
Kärl- och säckavfall
Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som normalt läggs i kärl,
inklusive matavfall, men exklusive trädgårdsavfall. I begreppet inkluderas även
liknande avfall som lämnas i andra insamlingssystem, t.ex. i underjordsbehållare.
Förpackningar och tidningar
Med förpackningar och tidningar menas sådant avfall som omfattas av
producentansvar och ska lämnas på Förpacknings- och tidningsinsamlingens
återvinningsstationer.
Fastighetsinnehavare
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap.
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som ägare, exempelvis
tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.
Nyttjanderättshavare
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
En- och tvåfamiljshus
Med en- och tvåfamiljshus avses samtliga fastigheter taxerade som en- och
tvåfamiljshus och även fritidshus som används som permanentbostad eller behöver
hämtning året runt.
Flerfamiljshus
Med flerfamiljshus avses fastighet med minst tre lägenheter.
Lägenhet
Med lägenhet avses alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt vilka är belägna i
fastighet taxerad som flerfamiljshus.
Fritidshus
Med fritidshus avses hus som används för rekreation och som inte behöver hämtning
året runt.
Verksamheter
Med verksamhet avses varje fastighet där det uppstår hushållsavfall, men som inte
räknas som privathushåll. Exempel på verksamheter är företag, restauranger, affärer,
kontor, skolor, vårdinrättningar, o.s.v. Till verksamheter räknas även hushåll i
speciella boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer.
Tomtgräns
Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns närmast uppställningsplats för
hämtningsfordon. I de fall tomtgräns ej är belägen vid farbar väg räknas närmaste
farbara väg som tomtgräns.
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Övriga definitioner
Begreppen hushållsavfall, grovavfall, enskilda avloppsanläggningar och
avfallsbehållare som används i denna avfallstaxa har samma betydelse som i
kommunens föreskrifter om avfallshantering.
Övriga termer och begrepp som används i denna avfallstaxa har samma betydelse
som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).
8 § Föreskrifter om avfallshantering
I kommunens gällande avfallsföreskrifter finns gällande regler som b.la. föreskriver
om hämtning, avfallsbehållarens placering, gångväg samt avfallsutrymmens och
transportvägars utformning. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att kommunens
regler om avfallshantering enligt gällande föreskrifter om avfallshantering följs.
För att kommunen ska omhänderta avfall i enlighet med denna renhållningstaxa ska
kraven i kommunens gällande föreskrifter om avfallshantering vara uppfyllda.

Avgifter
9 § Indexreglering
Avgifterna i denna renhållningstaxa indexregleras ej. Inför varje kalenderår beräknas
avgifterna i förhållande till rådande ekonomiska omständigheter. Kräver dessa
omständigheter att avgifterna justeras beslutas förslag till reviderad taxa av
kommunfullmäktige.
10 § Renhållningsavgifter
Renhållningsavgiften delas upp en fast grundavgift och en hämtningsavgift.
Grundavgiften, som är årlig, ska täcka renhållningsverksamhetens kostnader för
hantering av grovavfall, hantering av farligt avfall, administration och information.
Hämtningsavgiften ska täcka kostnader för insamling, transport och behandling av
kärl- och säckavfall. Nivån på hämtningsavgiften avgörs av kundens val av
behållarstorlek.
Tilläggsavgifter utgår för tjänster som omfattas av det kommunala
renhållningsansvaret men som inte nyttjas av taxekollektivet som helhet.

5
Grundavgifter
Samtliga fastighetsinnehavare av ska erlägga en årlig grundavgift. Grundavgift ska
betalas för varje byggnad som är beboelig eller där människor kan vistas och har
avfallshämtning, inkl. jaktstugor, stugor som används vid t.ex. skogsskötsel och hus
som ägs av ideella föreningar såsom byalag där avfallshämtning sker.
Fördelning av grundavgift efter typ av kund/boende.
Typ av kund
En- och tvåfamiljshus,
per hushåll
Lägenhet, per lägenhet
Kommunal inrättning,
per hämtningsställe
Verksamhet, per
hämtningsställe
Fritidshus, per hushåll
Övriga

Andel av
grundavgift
100 %

Grundavgift / år

Grundavgift inkl moms / år

640,00 :-

800,00 :-

65 %
40 %

416,00 :256,00 :-

520,00 :320,00 :-

40 %

256,00 :-

320,00 :-

65 %
40 %

416,00 :256,00 :-

520,00 :320,00 :-

Hämtningsavgifter
Om avfallsbehållaren, vid ordinarie hämtningstillfälle, inte innehåller något avfall har
ändå hämtningsskyldigheten fullgjorts. Samma sak gäller om avfallsbehållaren inte
varit tillgänglig för hämtning, exempelvis på grund av att väg inte hållits farbar, något
blockerar behållaren eller att kärlet inte är utställt i föreskriven tid.
Hämtningsavgiften ändras i förhållande till hämtningsintervall. Exempelvis innebär
hämtning varje vecka dubbel hämtningsavgift jämfört med hämtning var 14: dag. Alla
avgifter anges vid hämtning var 14:dag som är det normala. Hämtning glesare än 14
dagar tillåts ej. Hämtning tätare än var 14:dag tillåts endast efter överenskommelse
med VEMAB.
Hämtning i plastkärl
Avgift inkl kärlhyra, hämtning var 14:e dag
Abonnemang

Avgift per
Årsavgift
hämtning
80 lit kärl *
14,60 :380,00 :120 lit kärl **
28,30 :735,00 :190 lit kärl
33,90 :882,00 :240 lit kärl
45,40 :1 180,00 :* kräver godkänd varmkompost, se kommunens avfallsföreskrifter
** endast befintliga kunder, inga nya 120 l kärl lämnas ut

Årsavgift inkl
moms
475,00 :918,75 :1 102,50 :1 475,00 :-
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Avgift exkl. kärlhyra, hämtning var 14:e dag
Abonnemang

Avgift per
hämtning
370 lit kärl
63,30 :660 lit kärl
90,40 :800 lit kärl
127,30 :Kärlet ska vara utställt 05.00 hämtningsdagen.

Årsavgift
1 645,00 :2 350,00 :3 310,00 :-

Årsavgift inkl
moms
2 056,25 :2 937,50 :4 137,50 :-

Hämtning i papperssäck
Avgift exkl. säckställshyra, hämtning var 14:e dag
Abonnemang
160 lit säck BS
160 lit säck LS
240 lit säck BS
240 lit säck LS
240 lit säck BS/KO
240 lit säck LS/KO
240 lit säck KO säck i hög
BS = Byte säck

Avgift per
hämtning
54,20 :54,20 :66,30 :66,30 :77,30 :77,30 :77,30 :-

LS = Losstagen säck

Årsavgift
1 410,00 :1 410,00 :1 725,00 :1 725,00 :2 010,00 :2 010,00 :2 010,00 :-

Årsavgift inkl
moms
1 762,50 :1 762,50 :2 156,25 :2 156,25 :2 512,50 :2 512,50 :2 512,50 :-

KO = Komprimerad

Tömning av underjordsbehållare, typ Molok
Avgift inkl byte av insatssäck i plast, hämtning var 14:e dag
Abonnemang
Molok 5 m3
Molok 3 m3

Avgift per
hämtning
709,60 :626,90 :-

Årsavgift
18 450,00 :16 300,00 :-

Årsavgift inkl
moms
23 062,50 :20 375,00 :-

Tömning av komprimerande container, lastväxlare eller liftdumper
Gäller när container tas till omlastningsanläggning för tömning och sedan ställs
tillbaka.
Abonnemang
Komprimerad container
Tillkommer avgift per ton

Avgift per
hämtning
1 230,00 :645,00 :- / ton

Årsavgift
31 980,00 :-

Årsavgift inkl
moms
39 975,00 :-
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Fritidsboende
Abonnemang

Avgift per
Årsavgift
Årsavgift inkl
hämtning
moms
1
190 lit kärl
37,60 :376,00 :470,00 :2
190 lit kärl
37,60 :188,00 :235,00 :160 lit säck BS 3
65,00 :135,00 :162,50 :1
Hämtning 10 gånger per säsong, veckorna 20 – 39.
2
Hämtning 5 gånger per säsong, veckorna 20 – 39. Kräver godkänd kompost av
matavfall, se kommunens avfallsföreskrifter
3
Partiell dispens. 2 hämtningar per år, maj och september veckorna 20, 21 och 38, 39.
Brännbart grovavfall
En extra säck/kolli brännbart grovavfall hämtas utan extra avgift vid varje
hämtningstillfälle. Vid ytterligare säck/kolli debiteras ordinarie hämtningsavgift.
Säck/kolli ska märkas ”grovavfall”. Med brännbart grovavfall menas sådant som
normalt inte kan läggas i kärlet, ex brännbara möbler, mattor och liknande. Normalt
hushållsavfall eller trädgårdsavfall tas ej med som grovavfall.
Säcken/kollit får ej väga mer än 15 kg.
Extrasäck/kolli tas ej med veckor som innehåller röd dag.
Särskild budning
Vid tömning av kärl eller hämtning av brännbar säck/kolli efter särskild budning
tillkommer 200,00 :- exkl. moms per hämtningstillfälle.

Kärlbyte
Kärlbyte där kunden själv byter sitt kärl mot en annan storlek är kostnadsfritt. Kärl
kan bytas på återvinningscentralen.
I de fall kunden beställer byte av kärl av Vimmerby Energi & Miljö AB tillkommer
en kostnad av 200 :- exkl moms.
Vid nya abonnemang, ex nybyggda fastigheter, ställer Vimmerby Energi & Miljö AB
ut kärlet utan kostnad, alternativt hämtar kunden kärlet på Vimmerby Energi & Miljö
AB´s återvinningscentral.
Trasiga kärl (≤ 240 liter) anmäls till Vimmerby Energi & Miljö AB så byts dessa
avgiftsfritt. Alternativt kan kunden själv byta trasiga kärl på Vimmerby Energi &
Miljö AB´s återvinningscentral. Har kärlet gått sönder på grund av kundens
oaktsamhet kan kunden bli ersättningsskyldig.
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Asbesthaltigt avfall
Enstaka skivor och rör från hushåll tas emot kostnadsfritt på Återvinningscentralen.
Asbestavfall överstigande 20 kg kan lämnas mot avgift. Gäller även om avfallet körs
vid flera tillfällen av samma kund. Avfallet ska läggas i avsedd container av kunden.
Pris per ton asbesthaltigt avfall: 1 800 kr exkl moms.

Gångavstånd
Kärlhämtning
Avgifter gäller för kärl placerade högst 4 meter från fastighetsgräns. I de fall sopbilen
kör in på fastigheten räknas avståndet från bilens uppställningsplats. För
flerfamiljshus och verksamheter som har kärl eller säck i soprum eller motsvarande
avfallsutrymmen inom fastigheten kan gångavstånd uppemot 15 meter ingå i
hämtningsavgiften efter VEMAB:s godkännande.




Gångavstånd räknas som enkel väg
Trappsteg motsvarar 1 meter per trappsteg
Personhiss motsvarar 18 meter

Dragavstånd längre än 30 meter godkännes inte utan särskilda skäl. Vid gångavstånd
längre än 4 respektive 15 meter tillkommer tilläggsavgift enligt nedan.
Gångavstånd
4 – 15 meter
15 – 30 meter

Tilläggsavgift per
hämtning
exkl. moms
27,10 :38,10 :-

Årsavgift
exkl.
moms
705,00 :990,00 :-

Årsavgift
inkl
moms
881,25 :1 237,50 :-

Tillbakaställning av kärl efter hämtning
Gångavstånd
4 – 15 meter
15 – 30 meter

Tilläggsavgift per
hämtning
exkl. moms
27,10 :38,10 :-

Årsavgift
exkl.
moms
705,00 :990,00 :-

Årsavgift inkl
moms
881,25 :1 237,50 :-

Säckhämtning
Avgifter gäller för säckställ placerade inom 30 meter från fastighetsgräns. I de fall
sopbilen kör in på fastigheten räknas avståndet från bilens uppställningsplats.
Gångavstånd

Tilläggsavgift per hämtning exkl.
moms
30 – 50 meter
25 % ökning av avgiften
Dragavstånd längre än 50 meter godkännes inte utan särskilda skäl.
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Containerhämtning för hushållsavfall
Avgift exkl. containerhyra. Container hyrs hos kommunens renhållningsentreprenör.
Gäller när container töms på plats direkt till sopbil.
Abonnemang
Container 2 m3
Container 3 m3
Container 6 m3
Container 8 m3

Avgift per hämtning exkl.
moms
316,00 :471,00 :685,00 :940,00 :-

Avgift per hämtning inkl.
moms
395,00 :588,75 :856,25 :1 175,00 :-

Löst avfall
Hämtning av löst avfall från affärer och liknande i samband med ordinarie hämtning.
Avfallet placeras högst 20 meter från för bil framkomlig väg.
Abonnemang
Löst avfall
Löst avfall (Avstånd > 20 m)

Avgift per m3 exkl. moms
188,00 :Ordinarie avgift + 25%

Latrinhämtning
För permanentboende hämtas latrin var 14:e dag. För fritidsboende hämtas latrin 10
gånger per år veckorna 20 – 38. Kärlen hämtas måndagar och tisdagar jämna veckor
eller i samband med ordinarie hämtning av hushållsavfall. Kärlet ska vara utsatt
senast kl. 05.00 måndag morgon.
Latrin
Permanentboende
Fritidsboende

Avgift per
hämtning
220,00 :220,00 :-

Årsavgift
5 720,00 :2 200,00 :-

Årsavgift inkl
moms
7 150,00 :2 750,00 :-

Slamtömning
Slamtömning utförs hos permanentboende en gång per år. Hos fritidsboende utförs
slamtömning en gång vart annat år. Tömning utöver detta beställs och betalas av
fastighetsägaren direkt hos kommunens entreprenör. Avgiften debiteras efter utförd
tömning.
Slamtömning
Brunn < 4 m3
Slam > 4 m3 - < 10 m3
Extra slang > 20 meter

Avgift exkl moms
920,00 :200,00 :- / m3
75,00 :- per påbörjad 10 m
längd

Avgift inkl moms
1 150,00 :250,00 :93,75 :-
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Hämtning av grovavfall
Hämtning av grovavfall hos hushåll utförs efter beställning till Vimmerby Energi &
Miljö AB. Avfallet ska sorteras enligt bilaga 1. Om avfallet i efterhand konstateras
osorterat tillkommer 400,00 :- per påbörjad m3 exkl. moms. Säckar/kolli ska märkas
med innehåll.
Endast grovavfall hämtas vid fastigheten. Bygg- och rivavfall, motordelar och
liknande kan lämnas på Vimmerby Energi & Miljö’s återvinningscentral.
Avfallet ska placeras vid tomtgräns eller där hämtningsfordonet kan stanna vid
tidpunkt som bestäms vid beställningen. Avfallet ska kunna hanteras av en person och
varje enskilt kolli får inte väga mer än 15 kg.
Hämtning av grovavfall
< 2 m3
> 2 m3 < 4 m3

Avgift exkl. moms
300,00 :400,00 :-

Avgift inkl. moms
375,00 :500,00 :-

För hämtning av bygg- och rivavfall och annat avfall som inte kan betraktas som
hushållens grovavfall hänvisas till entreprenörer som har tillstånd att transportera
avfall.
§ 11 Avgifter för övriga tjänster
I de fall fastighetsinnehavare har behov av hämtning, behandling eller tjänst som
omfattas av det kommunala renhållningsansvaret men som inte ryms inom det
tjänsteutbud som finns i renhållningstaxan § 10 utgår avgifter enligt tabellen nedan.
Tjänst

Avfallsfordon som normalt
används inom kommunen.
Specialfordon som normalt inte
används inom kommunen.
Extra personal.

Avgift exkl moms
per
hämtningstillfälle
960,00 :-

Avgift exkl moms per påbörjad
timme för tillkommande tid,
utöver normal hämtning, på
hämtplatsen
960,00 :-

1 080,00 :-

1 080,00 :-

600,00 :-

600,00 :-

Tjänst
Behandling brännbart avfall
Behandling övrigt avfall

Avgift per ton exkl moms
645,00 :Enligt kommunens självkostnad
plus 20 % administrativt påslag

Tjänst
Hyra av container inkl utställning och hemtagning

Avgift
Enligt entreprenörens prislista
(beställs direkt hos entreprenör)
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§ 12 Vimmerby återvinningscentral
På Vimmerby Energi & Miljö’s återvinningscentral kan allt avfall som normalt
uppstår i ett hushåll lämnas. Hushållen lämnar sitt avfall utan avgift.
Företag/verksamhet som producerar mindre mängder avfall kan mot nedanstående
avgift lämna avfall på återvinningscentralen. Farligt avfall från företag tas ej emot på
återvinningscentralen.
Avfallet skall sorteras enligt skyltning och anvisningar från personalen. Ingen
sortering eller omlastning ingår i avgiften.
Avfall från företag
< 1 m3 per tillfälle
< 2 m3 per tillfälle
< 3 m3 per tillfälle
< 4 m3 per tillfälle
< 5 m3 per tillfälle

Avgift exkl. moms
150,00 :300,00 :450,00 :600,00 :750,00 :-

Avgift inkl. moms
187,50 :375,00 :562,50 :750,00 :937,50 :-

Sortering, mellanlagring och omlastning av avfall från företag erbjuds inte på
återvinningscentralen. Containertransporter och liknande hänvisas till entreprenörer
och mottagningsanläggningar med tillstånd att hantera avfall.
I förekommande fall av containertransporter/lastbilstransporter ska nedanstående
avgifter tillämpas. Mottagning av containertransporter/lastbilstransporter medges
endast efter överenskommelse med Vimmerby Energi & Miljö AB.
Typ av avfall
Brännbart avfall
Ej brännbart avfall
Osorterat avfall (godkänns ej i normalfallet)
Elektriskt och elektroniskt avfall som ej omfattas av
producentansvar
Flisbart träavfall
Stubbar och stammar (> 25 cm diameter, jordfria)
Impregnerat trä
Elektriskt och elektroniskt avfall som omfattas av
producentansvar
Schaktmassor lämpliga för täckning
Metallskrot

Avgift per ton exkl.
moms
875,00 :1 380,00 :3 080,00 :6 500,00 :150,00 :350,00 :1400,00 :Avgiftsfritt
Avgiftsfritt
Avgiftsfritt
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Bilaga 1
Sorteringsinstruktion för hämtning av grovavfall och avlämning av grovavfall
på Vimmerby Energi & Miljö’s återvinningscentral
Avfallet ska sorteras i följande fraktioner.
· Farligt avfall (kan endast lämnas återvinningscentralen, miljöstation eller till FAbilen)
· Elektriskt och elektroniskt avfall
· Vitvaror (ej kylmöbler)
· Kylmöbler
· Resårmöbler
· Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor och glödlampor) (lysrör kan endast lämnas på
återvinningscentralen, glödlampor och lågenergilampor även till bibliotek)
· Plast-, pappers-, glas- och metallförpackningar
· Tidningar
· Wellpapp
· Metallskrot
· Trä
· Impregnerat trä (kan endast lämnas på återvinningscentralen)
· Grenar och kvistar
· Komposterbart trädgårdsavfall
· Asbesthaltigt avfall (kan endast lämnas på återvinningscentralen)
· Brännbart avfall
· Aska (kan endast lämnas på återvinningscentralen)
· Gips (kan endast lämnas på återvinningscentralen)
· Täckmassor
· Fönster
· Isolering
Farligt avfall
Exempel: Spillolja, bensin, lösningsmedel, färgrester, kemikalier, glykol,
rengöringsmedel, syror, ej tomma sprayflaskor, kvicksilvertermometer,
bekämpningsmedel mm.
Elektriskt och Elektroniskt avfall
Exempel: Dator, skrivare, skärm, telefon, TV, video, stereo, laddningsbara verktyg,
ljuskällor, industrielektronik mm. Det vill säga allt med sladd eller batteri.
Batterier (små)
Exempel: Alla engångs- eller uppladdningsbara batterier under 3,5 kg.
Startbatterier
Exempel: Billbatterier eller större blybatterier. Även startbatterier till traktorer och
liknande.
Vitvaror (ej kylmöbler)
Exempel: Alla vitvaror, dvs. spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner, torktumlare,
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torkskåp, spisfläktar, manglar mm.

Kylmöbler
Exempel: Kylskåp, frysskåp, frysbox mm.
Resårmöbler
Exempel: Resårsäng, soffor, fåtöljer med fjädrar.
Ljuskällor
Exempel: Glödlampor, lågenergilampor, lysrör mm.
Förpackningar
Pappersförpackning: Mjölkpaket, pastapaket, hundmatsäck, toarulle, skokartong
mm
Plastförpackning: Plastflaska, plastburk, plasthink, plastdunk, plastfolie,
förpackning av frigolit mm.
Glasförpackningar: Flaskor och burkar av glas. OBS sorteras i färgat och ofärgat
glas.
Returpapper
Exempel: Tidningar, kontorspapper, broschyrer, reklam mm.
Wellpapp
Exempel: Lådor av wellpapp.
Metallskrot
Exempel: Cyklar, bildelar, metallrör, konservburk, helt tom färgburk, tub, kapsyl och
liknande.
Trä:
Exempel: Virke, lastpallar, möbler av trä m.m.
Impregnerat trä
Exempel: Slipers, trallgolv mm.
Grenar och kvistar
Exempel: Grenar, kvistar, ris från trädgården.
Komposterbart trädgårdsavfall
Exempel: Gräs, frukt, ogräs, löv m.m.
Asbesthaltigt avfall
Exempel: Eternitskivor, ventilationsrör av eternit mm.
Brännbart avfall
Exempel: Plast, papper, textilier, skor, mattor, vissa möbler mm.
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Aska
Exempel: Askor från vedeldning, pelletseldning (ej oljeförbränning).
Gips
Exempel: Gipsplattor
Täckmassor
Exempel: Grus, jord, tegel, glas, porslin och betong.
Isolering
Exempel: Gullfiber, mineralull
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