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Inledning
Renhållningsordning för Eksjö kommun bestämmer avfallshanteringen i kommunen. En del av det
dokumentet heter Föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun. Enligt avfallshanteringsföreskrifternas § 7 ska det finnas Föreskrifter om renhållningsavgifter för Eksjö kommun.

Föreskrifter om renhållningsavgifter för Eksjö kommun
Avgifterna inkluderar moms 25 % om inget annat anges
1 §. Denna föreskrift är antagen av kommunfullmäktige för Eksjö kommun 2013-11-28, §
210 och gäller från och med 2014-03-01 och tillsvidare.
I och med denna föreskrift upphör Renhållningstaxa för Eksjö kommun som var antagen
av kommunfullmäktige 2009-04-28 § 59.
2 §. Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun § 8, fastighetsägaren
eller den som istället för fastighetsägaren är skattskyldig för fastigheten ska erlägga
renhållningsavgift i form av lämpligt renhållningsabonnemang enligt kommunens
gällande renhållningsavgifter. Avgiftsskyldigheten kan dock efter överenskommelse med
renhållaren överföras på nyttjanderättshavaren. Om nyttjanderättshavaren inte sköter
sin avgiftsskyldighet återgår betalningsskyldigheten till fastighetsägaren.
För annat fall ska avfallslämnaren erlägga avgift.
3 §. Renhållningsavgifter erläggs till Eksjö Energi AB, nedan kallat renhållaren.
Renhållningsavgifter debiteras på fakturan för angiven period. Icke periodiska tjänster
faktureras efter utförande. Fakturan ska betalas senast på den förfallodag som anges.
4 §. Alla avgifter i renhållningstaxan är angivna i Svenska kronor. Lagstadgad skatt på
avfallsbehandlingsavgift och moms på avfall ingår i avgifterna om inget annat anges.
5 §. Sedan avgiftsskyldighet inträtt ska avgift betalas inom den tid som anges på fakturan.
Dröjsmålsränta och kravavgifter debiteras enligt § 6 Räntelagen (SFS 1975:635) resp § 5
Inkassolagen (SFS 1974:182) från den dag betalning skulle ha skett.
6 §. I denna föreskrift angiven renhållare äger rätt att besluta om smärre avvikelser från
bestämmelserna.
7 §. Avgifterna enligt denna taxa indexregleras enligt följande
Sophämtning: Avfallsindex A12:1MD (om hämtningsfordon drivs med diesel eller bensin, i
annat fall A12:1ED.
Slamsugning: Avfallsindex A12:3MD (om hämtningsfordon drivs med diesel eller bensin, i
annat fall A12:3ED.
Indexreglering sker varje år den 1 januari efter indextal för oktober månad föregående år.
Regleringen omfattar 80 % av ersättningarna.
8 §. Fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren ska snarast anmäla ändrade
hämtningsförhållanden till renhållaren.
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9 §. Renhållningsavgiften består av en grundavgift och ett kärlabonnemang. Syftet med
grundavgiften är att säkerställa en rättvis finansiering av den kommunala
renhållningsinfrastrukturen för hushållsavfall.
Grundavgiften finansierar:
Mottagarservice, drift- och finansiella kostnader för hushållsavfallsrelaterade
verksamhetsområden på återvinningscentralerna i Eksjö och Ingatorp.
Omhändertagande av från hushållen härstammande farligt avfall, kasserade elapparater,
grovavfall och trädgårdsavfall som inkommer från kommuninvånarna till
återvinningscentralerna.
Den kommunala renhållarens informationsverksamhet, kundservice, fakturering,
avfallsplanering och verksamhetsutveckling inom hushållsavfallsområdet.
Inlastning, transport och omhändertagande av grovavfall från hushåll, högst en gång per
månad, under pågående hämtningsperiod (budad tjänst).
10 §. Kärlabonnemanget finansierar:
Hyra av sopkärl, sopcontainer och miljöbox för farligt avfall.
Inköp av sorteringspåsar för hushåll.
Regelbunden hämtning och transport av kärlavfall från hushåll.
Optisk sortering och slutbehandling av kärlavfall (biologisk behandling, förbränning och
deponering inklusive statlig deponeringsskatt).
Inlastning, transport och omhändertagande av farligt avfall från hushåll vid samtida
tömning av kärlavfall (budad tjänst).
11 §. Med stöd av Miljöbalken § 4 kapitel 27 och Föreskrifter om avfallshantering för
Eksjö kommun §§ 32, 33, 34 och 44 fastslås att den som har avgiftsskyldighet enligt 1 § i
detta dokument men
har gemensamt sopkärl eller
har giltig anmälan om uppehåll i hämtning eller
är befriad från hämtning från obebodd fastighet eller
har befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall
ska erlägga en grundavgift bas som bidrar till finansiering av:
Mottagarservice, drift- och finansiella kostnader för hushållsavfallsrelaterade
verksamhetsområden på återvinningscentralerna i Eksjö och Ingatorp.
Omhändertagande av från hushållen härstammande farligt avfall, kasserade elapparater,
grovavfall och trädgårdsavfall som inkommer från kommuninvånarna till
återvinningscentralerna.
Den kommunala renhållarens informationsverksamhet, kundservice, fakturering,
avfallsplanering och verksamhetsutveckling inom hushållsavfallsområdet.
12 §. Latrin- och slamsugningsavgifter finansierar:
Hämtning, transport och behandling av latrin och avloppsslam från enskilda anläggningar.
Den kommunala renhållarens informationsverksamhet, kundservice, fakturering,
avfallsplanering och verksamhetsutveckling inom hushållsavfallsområdet.
13 §. Deltömning av slamavskiljande slambrunn innebär toppsugning av slamkakan samt
sugning av bottenslam. Mellanvattnet, som är ca 65 % av slammets volym, lämnas kvar.
Tömningssättet gynnar miljön genom minskad transport av vatten från slambrunnar.
14 §. Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun § 36 a, om
avståndet mellan den närmast möjliga uppställningsplatsen för slambil och slambrunn
som ska tömmas överstiger 10 meter debiteras avgift enligt taxan slangdragning över 10
meter.
15 §. Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun § 32, vid av
renhållaren accepterad delning av sopkärl betalar en kärldelare grundavgift och
kärlabonnemang och övriga kärldelare betalar grundavgift.
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16 §. Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun § 24 samt
Renhållarens anvisningar angående § 24 har renhållaren rätt att i samband med
sophämtning debitera avgift enligt följande:
Gångvägstillägg vid gångsträcka längre än 10 meter räknat från tomtgränsen till
sopkärlet.
Placeringstillägg för varje placeringshändelse för sig som:
sopkärl hämtas ur fasadskåp,
dörr eller grind måste öppnas/forceras,
sopkärl hämtas från annat plan än markplan, t ex källarplan,
vid överfullt sopkärl.
17 §. Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun § 33, vid av
renhållaren accepterat uppehåll i hämtning av hushållsavfall är fastighets- eller
nyttjanderättshavaren skyldig att under uppehållstiden betala Grundavgift bas. Begäran
om uppehåll ska göras skriftligt senast en (1) månad före avsedd uppehållsperiod.
Uppehållsperioden ska vara en sammanhängande period om minst 6 månader
18 §. Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun § 34, obebyggd
fastighet och obebyggd tomtmark omfattas inte av denna föreskrift.
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19 §. Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun § 34, vid av
renhållaren beviljad befrielse från hämtning av hushållsavfall är fastighets- eller
nyttjanderättshavaren skyldig att under tiden fastigheten är obebodd betala Grundavgift
bas.

Obebodd fastighet

20 §. Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun § 44, avgiftsskyldig
som enligt beviljad och giltig ansökan hos Tillstånds- och myndighetsnämnden befriats
från skyldighet att lämna avfall till renhållaren är skyldig att betala renhållningsavgift
enligt taxan Grundavgift bas.

Vid eget omhändertagande av
hushållsavfall

Förutsägbart normal situation och
21 §. I denna föreskrift angivna avgifter (utom avgift för Särskilt arbete) är framräknade
särskilt arbete
för att täcka renhållarens kostnader för utförandet av dessa tjänster under så kallade
förutsägbart normala situationer. Därmed fastställs att, om utförandet av någon
lagstadgad tjänst som anges i denna föreskrift tillfälligt kräver särskild tömningsprocedur,
särskild hämtning eller särskild avfallsbehandling har renhållaren rätt att ta ut löpande
timavgift enligt taxan Särskilt arbete. Renhållaren är dock skyldig att i förväg meddela sin
motpart om att denna kan drabbas av timdebiterade överkostnader om motparten inte
hjälper till att undanröja omständigheterna för att kostnaderna uppstår. Renhållaren är
också skyldig att dokumentera anledningen och arbetssättet när särskilt arbete behöver
bli utfört.
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SOPHÄMTNING FRÅN PERMANENTBOSTÄDER I EN- OCH TVÅFAMILJSHUS

Sopkärl, töms varannan vecka
Kärlstorlek, upp till

Grundavgift

Kärlabonnemang

Årsavgift totalt

80 liter

1 131

702

1 833

130 liter

1 131

1 014

2 145

190 liter

1 131

1 481

2 612

370 liter

1 131

2 621

3 752

660 liter

1 131

4 676

5 807

Sopkärl, töms var fjärde vecka
Kan endast medges efter skriftlig begäran till renhållaren
Kärlstorlek, upp till

Grundavgift

Kärlabonnemang

Årsavgift totalt

80 liter

1 131

390

1 521

130 liter

1 131

565

1 696

190 liter

1 131

824

1 955

370 liter

1 131

1 475

2 606

660 liter

1 131

2 630

3 761
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SOPHÄMTNING FRÅN FLERFAMILJSHUS

Sopkärl, töms varannan vecka
Kärlstorlek, upp till

Grundavgift

Kärlabonnemang

Årsavgift totalt

80 liter

509

702

1 211

130 liter

735

1 014

1 749

190 liter

1 075

1 481

2 556

370 liter

2 092

2 621

4 713

660 liter

3 732

4 676

8 408

Sopkärl, töms varje vecka
Kärlstorlek, upp till

Grundavgift

Kärlabonnemang

Årsavgift totalt

80 liter

1 018

1 562

2 580

130 liter

1 470

2 256

3 726

190 liter

2 148

3 298

5 446

370 liter

4 184

5 897

10 081

660 liter

7 463

10 521

17 984

Container, töms varannan vecka
Container

Årsavgift totalt

3 m³

39 840

10 m³

109 169

Container, töms varje vecka
Container

Årsavgift totalt

3 m³

76 715

10 m³

213 888

Underjordsbehållare
Avgift per
tömningstillfälle
1 056
1 733

Molok, storlek upp till
3 m³
5 m³

Budad tömning av underjordsbehållare
Molok, storlek upp till
3 m³
5 m³

Avgift per
tömningstillfälle
1 716
2 358
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SOPHÄMTNING FRÅN PERMANENTA VERKSAMHETER

Sopkärl, töms varannan vecka
Kärlstorlek, upp till

Grundavgift

Kärlabonnemang

Årsavgift totalt

80 liter

382

702

1 084

130 liter

552

1 014

1 566

190 liter

806

1 481

2 287

370 liter

1 569

2 621

4 190

660 liter

2 799

4 676

7 475

Sopkärl, töms varje vecka
Kärlstorlek, upp till

Grundavgift

Kärlabonnemang

Årsavgift totalt

80 liter

763

1 562

2 325

130 liter

1 103

2 256

3 359

190 liter

1 611

3 298

4 909

370 liter

3 138

5 897

9 035

660 liter

5 598

10 521

16 119
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SOPHÄMTNING FRÅN FRITIDSBOSTÄDER OCH SÄSONGSVERKSAMHETER

6 tömningar av sopkärl (varannan vecka och en månad till sista tömning)
Tömningsperiod mitten av juni - mitten av september
Kärlstorlek, upp till

Grundavgift

Kärlabonnemang

Årsavgift totalt

80 liter

452

187

639

130 liter

452

272

724

190 liter

452

396

848

370 liter

452

711

1 163

660 liter

452

1 268

1 720

13 tömningar av sopkärl (varannan vecka och en månad till sista tömning)
Tömningsperiod mitten av april - slutet av oktober
Kärlstorlek, upp till
80 liter
130 liter
190 liter
370 liter
660 liter

Grundavgift
679
679
679
679
679

Kärlabonnemang
407
588
687
1 232
2 197

Årsavgift totalt
1 086
1 267
1 366
1 911
2 876

1 tömning av sopkärl under sommarsäsong
Kan endast medges efter skriftlig begäran till renhållaren
En hämtning av grovavfall, under sommarsäsong, ingår i abonnemanget
Kärlstorlek, upp till

Grundavgift

Kärlabonnemang

Årsavgift totalt

80 liter

452

38

490

130 liter

452

56

508

190 liter

452

82

534

370 liter

452

159

611

660 liter

452

283

735

Tilläggspaket för tömning av sopkärl
Tömning sker efter Trettonhelgen, sportlovet, påsklovet och novemberlovet
Hämtning av grovavfall ingår inte i tilläggspaketet
Kärlstorlek, upp till

Tilläggsavgift totalt

80 liter

125

130 liter

180

190 liter

265

370 liter

474

660 liter

846
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SLAMTÖMNING PÅ ENSKILDA AVLOPP

Schemalagd deltömning av slamavskiljande brunn
Mellanvattnet som är ca 65 % av slammets volym lämnas kvar, se även § 13
Volym

Avgift per tömningstillfälle

upp till 3 m³

810

upp till 6 m³

1 639

per m³ över 6 m³

321

Schemalagd heltömning av slamuppsamlare
Slambrunnar med eller utan slamavskiljare samt slutna tankar för slam
Volym

Avgift per tömningstillfälle

upp till 3 m³

1 024

upp till 6 m³

1 854

per m³ över 6 m³

321
Tilläggskostnad vid budning

Budning

Avgift per fastighet

inom 7 dagar

268

akut ordinarie arbetstid

569

akut övrig tid

4 082

Tömning av köks- och sjunkbrunn vid samtidig brunnstömning
Volym

Avgift per tömningstillfälle

upp till 1 m³

388
Fettavskiljare och fosforfilter

Framkörning avgift per fastighet
bortforsling per m³

613
1 469

Minireningsverk
Avgift per påbörjad timme

1 592

Slangförlängning

10 - 20 meter

Avgift per brunn och
tömningstillfälle
40

21 - 50 meter

134

> 50 meter, avgift per timme

873

Bomkörning
När tömning ej har kunnat genomföras av anländ slambil
Avgift per fastighet

536
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ÖVRIGA RENHÅLLNINGSAVGIFTER

Grundavgift bas
Avgift per fastighet

679

16 tömningar av trädgårdsavfallskärl (varannan vecka)
Tömningsperiod mitten av april - mitten av november
Se även Renhållarens anvisningar sidan 6

Kärlstorlek

Avgift per år

370 liter

638

Extra tömningar av trädgårdsavfallskärl vecka 14 och vecka 48
Tjänsten ska beställas senast en vecka i förväg
Kärlstorlek

Avgift per kärl och tillfälle

370 liter

55

Utplacering, byte eller inhämtning av sopkärl, trädgårdstunna och container
Efter beställning utförs arbetet inom 15 dagar, i annat fall vid nästa tömningstillfälle
Avgift per behållare

273
Gångvägstillägg

Vid tömning av sopkärl över 10 meters gångsträcka
Avgift per behållare och
hämtningstillfälle
33

Gångavstånd
>10 - 50 meter
Placeringstillägg

Vid tömning av sopkärl per hämtningstillfälle
Avgift per behållare och
per placeringshändelse

33

Tömning av extra säck
Vid ordinarie tömning av sopkärl eller trädgårdstunna
Vattentålig säck. Vikten är begränsad till 25 kg och volymen till 160 liter
Avgift per säck och hämtningstillfälle

55
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Budad hämtning av sorterat hushållsavfall
Efter beställning utförs arbetet inom tre arbetsdagar
Avgift per behållare och hämtning
Volym

Avgift

Säck

160 liter

394

Kärl

80 liter

382

130 liter

394

190 liter

411

370 liter

456

660 liter

534

per m³

796

Container

Budad hämtning av osorterat, ej farligt hushållsavfall
Efter beställning utförs arbetet inom överenskommen tid
Avgift per behållare och hämtning
Volym

Avgift

Säck

160 liter

744

Kärl

80 liter

601

130 liter

658

190 liter

687

370 liter

715

660 liter

1 173

per m³

1 741

Container

Hämtning av löst brännbart eller löst komposterbart avfall i container
Efter beställning utförs arbetet inom överenskommen tid
Container

Volym

Avgift

per m³

587
Evenemangsbehållare
Avgift

Uthyrning upp till en vecka inkl
utställning, hemtagning och tömning
Extra tömning

5 178
2 725

Latrinhämtning
Se även Renhållarens anvisningar sidan 5
Avgift per behållare

382

Särskilt arbete
Se föreskrifter om renhållningsavgifter § 21
Avgift per timme
888

