Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, KF § 199
Gäller från och med 2015-01-01
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Allmänna bestämmelser
1 § Giltighetstid
Renhållningstaxan gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare.
2 § Giltighetsområde
Renhållningstaxan gäller avgifter för insamling, transport och behandling av avfall
inom Vimmerby kommun.
3 § Avgiftsskyldighet
Avgifter skall erläggas till Vimmerby Energi & Miljö AB av fastighetsägaren eller i
undantagsfall av fastighetsinnehavaren. Ytterst betalningsansvarig är dock alltid
fastighetsägaren.
§ 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.
5 § Taxans tillämplighet
Om taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift gällande hantering av
hushållsavfall får renhållningsansvarig nämnd bestämma avgiften.
6 § Uppehåll i hämtning och avgiftsbefrielse
Villkor för detta finns beskrivet i Vimmerby kommuns renhållningsordning och
prövas av Miljö- och byggnämnden i Vimmerby kommun.
7 § Hämtningsvägar
Renhållningstaxan förutsätter att hämtningsvägar på tomtmark hålls snöröjda och
sandade med en vägbredd på minst 1,2 meter. Fler föreskrifter finns i Vimmerby
kommuns renhållningsordning
8 § Behållare
Kärl upp till 240 liter erhålls och ägs av Vimmerby Energi & Miljö AB och tillhör
fastigheten och lämnas kvar vid flyttning. Större kärl försäljes genom Vimmerby
Energi & Miljö försorg.
Fastighetsägaren/fastighetsinnehavaren ansvarar för rengöring av kärl.
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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
hushållsavfall. Hämtningsavgiften styrs genom storlek på kärl.
Fördelning av grundavgift efter typ av kund/boende
Typ av kund
Villa
Lägenhet
Kommunal inrättning
Företag / verksamhet
Fritidsboende
Övriga

Andel av
grundavgift
100 %
65 %
40 %
40 %
65 %
40 %

Grundavgift / år

Grundavgift inkl moms / år

625,00 :406,00 :250,00 :250,00 :406,00 :250,00 :-

781,25 :507,50 :312,50 :312,50 :507,50 :312,50 :-

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.
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Hämtning i plastkärl
Avgift inkl kärlhyra, hämtning var 14:e dag
Abonnemang

Avgift per
hämtning
14,00 :27,00 :32,50 :43,50 :-

Årsavgift

80 lit kärl *
364,00 :120 lit kärl **
702,00 :190 lit kärl
845,00 :240 lit kärl
1 131,00 :* kräver godkänd varmkompost
** endast befintliga abonnenter, inga nya 120 l kärl lämnas ut

Årsavgift inkl
moms
455,00 :877,50 :1 056,25 :1 413,75 :-

Avgift exkl. kärlhyra, hämtning var 14:e dag
Abonnemang

Avgift per
hämtning
60,50 :86,50 :121,50 :-

370 lit kärl
660 lit kärl
800 lit kärl

Årsavgift
1 573,00 :2 249,00 :3 159,00 :-

Årsavgift inkl
moms
1 966,20 :2 811,25 :3 948,75 :-

Kärlet ska vara utställt 05.00 hämtningsdagen.

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
52,00 :52,00 :63,50 :63,50 :74,00 :74,00 :74,00 :-

LS = Losstagen säck

Årsavgift
1 352,00 :1 352,00 :1 651,00 :1 651,00 :1 924,00 :1 924,00 :1 924,00 :KO = Komprimerad

Årsavgift inkl
moms
1 690,00 :1 690,00 :2 063,75 :2 063,75 :2 405,00 :2 405,00 :2 405,00 :-
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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
700,00 :619,00 :-

Årsavgift
18 200,00 :16 094,00 :-

Årsavgift inkl
moms
22 750,00 :20 117,50 :-

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
1 176,00 :645,00 :- / ton

Årsavgift
30 576,00 :-

Årsavgift inkl
moms
38 220,00 :-

Fritidsboende
Abonnemang

Avgift per
Årsavgift
Årsavgift inkl
hämtning
moms
1
190 lit kärl
36,00 :360,00 :450,00 :190 lit kärl 2
36,00 :180,00 :225,00 :3
160 lit säck BS
57,50 :115,00 :143,75 :1
Hämtning 10 gånger per säsong, veckorna 20 – 39.
2
Hämtning 5 gånger per säsong, veckorna 20 – 39. Kräver godkänd kompost av
matavfall.
3
Partiell dispens. 2 hämtningar per år, maj och september veckorna 20, 21 och 38, 39.
Villkor för partiell dispens finns i kommunens renhållningsordning.

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 tas ej med som grovavfall.
Söcken/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.
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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.
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.
Gångavstånd räknas som enkel väg
Grind mäts som dörr
Låst dörr motsvarar 8 meter
Olåst dörr motsvarar 3 meter
Trappsteg motsvarar 1 meter per trappsteg
Personhiss motsvarar 18 meter
Dragavstånd längre än 30 meter godkännes inte utan särskilda skäl.
Gångavstånd
4 – 15 meter
15 – 30 meter

Tilläggsavgift per hämtning exkl.
moms
26,00 :36,50 :-

Årsavgift exkl. moms
676,00 :949,00 :-
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Tillbakaställning av kärl efter hämtning
Gångavstånd
4 – 15 meter
15 – 30 meter

Tilläggsavgift per hämtning exkl.
moms
26,00 :36,50 :-

Årsavgift exkl. moms
676,00 :949,00 :-

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.

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
Container 12 m3
Container 15 m3

Avgift per hämtning exkl. moms
302,00 :451,00 :656,00 :900,00 :1 401,00 :1 530,00 :-

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
180,00 :Ordinarie avgift + 25%
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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
210,00 :210,00 :-

Årsavgift
5 460,00 :2 100,00 :-

Årsavgift inkl
moms
6 825,00 :2 625,00 :-

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
895,00 :190,00 :- / m3
70,00 :- per påbörjad 10 m längd

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.
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.
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§ 11 Vimmerby återvinningscentral
På Vimmerby Energi & Miljö’s återvinningscentral kan allt avfall som normalt
uppstår i ett hushåll lämnas. Hushållen lämnar sitt avfall gratis. 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 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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