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 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

1 § För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling 
av hushållsavfall samt kostnader för administration och drift av 
återvinningscentral har kommunfullmäktige beslutat om avgifter enligt 
denna taxa. 

Avfallstaxa 

2 § Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige 2019-12-16, KF § 101. 
Taxan gäller fr.o.m. 2020-01-01 och tills vidare. I och med denna taxa 
upphör Avfallstaxa för Aneby kommun som var antagen av 
kommunfullmäktige 2018-12-17, § 122. 

Giltighet 

3 § Avgiftsskyldighet enligt denna taxa åligger fastighetsinnehavaren.  

Om särskilda skäl finns, kan faktura ställas till nyttjanderättshavaren efter 
överenskommelse mellan fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare och 
renhållaren. För en sådan förändring har renhållaren rätt att debitera en 
särskild avgift. Om nyttjanderättshavaren inte sköter sin avgiftsskyldighet 
återgår betalningsskyldigheten på fastighetsinnehavaren.  

Avgiftsskyldighet  

4 § Ändrade hämtningsförhållanden som medför avgiftsändring ska av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren snarast anmälas till 
renhållaren. 

Ändrade hämtnings-
förhållanden 

5 § Renhållningsavgift ska erläggas till Aneby Miljö & Vatten AB, nedan 
kallad renhållaren.  

Erläggande av 
renhållningsavgift  

6 § Renhållningsavgift för ordinarie hämtning av hushållsavfall vid 
permanentbostäder och verksamheter ska betalas 1 gång per kvartal i 
efterskott. Renhållningsavgift för ordinarie hämtning av hushållsavfall vid 
fritidshus ska i normalfallet betalas 1 gång per år. Övriga avgifter erlägges 
efter utfört arbete. Förfallodag för betalning ska framgå på faktura från 
renhållaren.  

Avgiftsperiod  

7 § Alla avgifter i kommunens avfallstaxa är angivna i svenska kronor. 
Lagstadgad moms ingår i avgifterna.  

Moms  

8 § 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.  

Förseningsavgifter  

9 § För renhållningstjänster, utöver vad som omfattas av 
renhållningsordningen och denna taxa, utgår en ersättning i varje enskilt 
fall som grundar sig på självkostnadsprincipen. Detsamma gäller om 
förhållandena på fastigheten är sådana att det krävs särskild 
tömningsprocedur, särskild hämtning eller särskild avfallsbehandling. 

Särskilt arbete 
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 2. SOPHÄMTNING 
 

10 § Samtliga hushåll är skyldiga att inneha ett kommunalt 
renhållningsabonnemang och betala renhållningsavgift enligt 
kommunens avfallstaxa. Detsamma gäller företag och verksamheter med 
hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. 

Abonnemang 

11 § Fastighet som är obebyggd omfattas inte av denna taxeföreskrift.  Obebyggd fastighet 

12 § Renhållningsavgiften består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta 
avgiften (grundavgiften) täcker kostnader för drift av återvinnings-
centralen på Kretsloppsgården (inkl. borttransport och behandling av det 
avfall som samlas in där), hushållsnära insamling av grovavfall och farligt 
avfall, information, administration, kundtjänst och fakturering. Avgiftens 
storlek är baserad på typ av boende/verksamhet.  

Fast avgift 

13 § Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning, borttransport, 
optisk sortering och behandling av säck- och kärlavfall. I avgiften ingår 
även hyra av sopkärl/container samt tillhandahållande av röda och gröna 
plastpåsar. Avgiften är baserad på behållarstorlek och antal hämtningar.  

Rörlig avgift  

14 § Förutom fasta och rörliga avgifter finns även vissa avgifter för 
tilläggstjänster, till exempel gångvägstillägg, extra hämtning av säck- och 
kärlavfall, byte av kärlstorlek samt hämtning av latrin.  

Tilläggsavgifter 

15 § Bestämmelser om hämtningsintervall, sortering och emballering av 
avfall, fyllnadsgrad och vikt, anskaffande och skötsel av behållare, 
hämtnings- och transportvägar, undantag m.m. regleras i Föreskrifter om 
avfallshantering för Aneby kommun. 

Hämtningsintervall 
m.m. 

16 § Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare som efter skriftlig 
begäran till renhållaren beviljats rätt att använda gemensam avfalls-
behållare med en närboende betalar hela den fasta avgiften plus hälften 
av den rörliga avgiften för valt abonnemang. I det fall den ena 
fastigheten är en permanentbostad och den andra ett fritidshus betalar 
varje fastighetsinnehavare den fasta avgiften för resp. boendetyp. Den 
rörliga avgiften faktureras på permanentbostaden. Minsta godtagbara 
abonnerad kärlvolym är 30 liter per hushåll och vecka. 

Gemensam 
avfallsbehållare 

17 § Fastighetsinnehavare som efter skriftlig begäran till renhållaren 
beviljats rätt att anordna en gemensam uppsamlingsplats tillsammans 
med 3 eller flera närboende får ett avdrag på renhållningsavgiften. 
Förutsättningar för att få reducerad avgift är att transporterna minskar, 
att alla avfallsbehållare är gemensamma och samlade på en plats samt 
att den rörliga avgiften för avfallshämtning för hela området kan ställas 
till EN part, t.ex. en samfällighet. Fast avgift betalas av resp. 
fastighetsinnehavare om inte annat överenskommits. Minsta godtagbara 
abonnerad kärlvolym är 30 liter per hushåll och vecka. 

Gemensam 
uppsamlingsplats 
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18 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som medgivits 
uppehåll eller befrielse i hämtning befrias från rörlig avgift men betalar 
en fast avgift enligt taxa. 

Uppehåll i hämtning 

 

19 § Sopkärlet ska på hämtningsdagen vara placerat högst 2 meter från 
tomtgräns om inte annat överenskommits med renhållaren. För 
flerfamiljshus och verksamheter gäller högst 10 meter från tomtgräns. 
Om tomtgränsen inte ligger i anslutning till en för hämtningsfordonet 
farbar väg, ska behållaren placeras så nära hämtningsfordonets 
närmaste stoppställe som möjligt.  

Vid längre avstånd än 2 meter för 1-2 familjshus och fritidshus resp. 10 
meter för flerfamiljshus och verksamheter utgår en extra avgift, s.k. 
gångvägstillägg. 

Gångvägstillägg 

20 § Sopkärlet ska på hämtningsdagen vara placerat så att hämtning 
underlättas. Placeringstillägg tas ut: 

• när sopbilen måste passera en eller flera grindar för att komma 
fram till hämtstället 

• när fasadskåp, dörr eller grind måste låsas upp eller är 
svåröppnad  

• vid överfullt sopkärl  

Placeringstillägg 

21 § I sophämtningsabonnemanget för permanentbostäder i 1-2 
familjshus, flerfamiljshus och fritidsbostäder ingår kostnadsfri hämtning 
av farligt avfall. Det farliga avfallet ska vara packeterat i en röd miljöbox 
och hämtas i samband med ordinarie sophämtning. 

Hushållsnära hämtning 
av farligt avfall 

22 § I sophämtningsabonnemanget för permanentbostäder i 1-2 
familjshus och flerfamiljshus ingår kostnadsfri hushållsnära hämtning av 
grovavfall högst två gånger per år (budad tjänst). För fritidsbostäder 
ingår hämtning högst en per år.  

Hushållsnära hämtning 
av grovavfall 

23 § Verksamheter och fastighetsägare av flerfamiljshus får beställa 
hämtning av returpapper från någon av de entreprenörer som 
kommunen har godkänt. Avgifter för hämtning av returpapper från 
fastighet bestäms av den godkända entreprenören enligt 
förutsättningarna i godkännandet från kommunen och i konkurrens med 
övriga godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till den entreprenör 
som anlitas. 

Returpapper – 
insamling från 
verksamheter och 
flerfamiljshus 
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 3. SLAMTÖMNING 
 

24 § Avgiften för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare finansierar hämtning, transport och behandling av slam 
samt administration. Avgiften är baserad på anläggningens volym samt 
tömningsform. 

Avgift 

25 § Det finns två olika tömningsformer, heltömning och deltömning. 
Vid heltömning töms avloppsanläggningen helt. Vid deltömning lämnas 
vattenfasen kvar i avloppsanläggningen vilket innebär att endast 
ytslammet och bottenslammet transporteras bort.  

Slutna tankar och fettavskiljare heltöms alltid. 

Slamavskiljare deltöms som standard. Heltömning sker dock om 
deltömning inte är möjligt, exempelvis på grund av att slamavskiljaren är 
överfull eller att nivåskillnaden mellan slambil och slamavskiljare är för 
stor.  Fastighetsinnehavare som vill ha heltömning som standard måste 
anmäla detta till renhållaren.  

Minireningsverk töms enligt de instruktioner som fastighetsägaren i 
förväg ska ha överlämnat till renhållaren.   

Vid akut tömning sker alltid heltömning.  

Hel- och deltömning 

26 § Om avståndet mellan uppställningsplats för slambil och anläggning 
som ska tömmas överstiger 20 meter debiteras en avgift för extra slang 
för varje påbörjad slanglängd av 10 meter.  

Lång sträcka 
slamtömning  

27 § Om en avloppsanläggning tjänar fler än en fastighet, debiteras den 
ansvarige för anläggningen. Efter överenskommelse med renhållaren 
kan dock faktura skickas till flera fastighetsinnehavare.  

Gemensam anläggning 
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SOPHÄMTNING FRÅN PERMANENTBOSTÄDER I EN- OCH TVÅFAMILJSHUS 

 

Kärltömning 
 

Antal 
tömningar/år 

Kärlstorlek 
(liter) 

Fast avgift  Rörlig avgift Årsavgift totalt 

26 140 1301 1167 2468 

26 190 1301 1584  2884 

26 370 1301 2779 4080 

13 140 1301 584 1885 

6 140 1301 291 1592 

4 140 1301 201 1502 

 

 

 
Not. 

Tömning 13 ggr/år medges endast efter skriftlig begäran till renhållaren (kräver hemkompostering). 
 
Tömning 6 resp. 4 ggr/år medges endast för kunder med befintlig dispens. Abonnemanget nytecknas ej. 
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SOPHÄMTNING FRÅN FLERFAMILJSHUS 

 

Kärltömning 
 

Antal 
tömningar/år 

Kärlstorlek 
(liter) 

Fast avgift  Rörlig avgift Årsavgift totalt 

52 190 2161 3325 5486 

52 370 4209 5863 10072 

52 660 7507 10458 17965 

26 190 1080 1584 2664 

26 370 2105 2778 4883 

26 660 3753 4957 8710 

 

Underjordsbehållare 

Antal 
tömningar/år 

Behållarstorlek 
(liter) 

Fast avgift  Rörlig avgift Avgift per 
tömning 

Enligt schema 3000 656 772 1428 

Enligt schema 5000 1095 1286 2381 

 
 

Not. 

Tömning 52 ggr/år medges endast för flerfamiljshus i Aneby tätort. 
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SOPHÄMTNING FRÅN PERMANENTA VERKSAMHETER 

 

Kärltömning 

Antal 
tömningar/år 

Kärlstorlek 
(liter) 

Fast avgift  Rörlig avgift Årsavgift totalt 

52 190 1698 3325 5023 

52 370 3307 5863 9170 

52 660 5898 10459 16357 

26 140 626 1167 1793 

26 190 849 1584 2433 

26 370 1654 2778 4432 

26 660 2950 4957 7907 

 

Säckhämtning 

Antal 
hämtningar/år 

Säckstorlek 
(liter) 

Fast avgift  Rörlig avgift Årsavgift totalt 

26 160 849 1584 2433 

 

Containertömning 

  

Antal 
tömningar/år 

Volym (liter) Fast avgift  Rörlig avgift Avgift/m3 

Budning 1000 172 289 461 

 

 

Not. 

Tömning 52 ggr/år medges endast för verksamheter i Aneby tätort. 
 
Säckhämtning medges endast i undantagsfall där det inte är praktiskt möjligt med kärl (allmänna platser 
och motsvarande). 
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SOPHÄMTNING FRÅN FRITIDSBOSTÄDER OCH SÄSONGSVERKSAMHETER 

 

Kärltömning 

Antal 
tömningar/år 

Kärlstorlek 
(liter) 

Fast avgift  Rörlig avgift Årsavgift totalt 

13 140 910 583 1493 

13 190 910 793 1703 

13 370 910 1389 2299 

6 140 781 269 1050 

6 190 781 365 1146 

6 370 781 640 1421 

2 140 781 90 871 

 

Tilläggspaket för kärltömning 

Antal 
tömningar 

Kärlstorlek 
(liter) 

Fast avgift  Rörlig avgift Årsavgift totalt 

4 140 - 303 303 

4 190 - 396 396 

4 370 - 667 667 

 

Säckhämtning 

Antal 
hämtningar/år 

Säckstorlek 
(liter) 

Fast avgift  Rörlig avgift Årsavgift totalt 

13 160 910 793 1703 

 

 

Not 

Vid tömning 13 ggr/säsong (”säsongsabonnemang”) sker tömning en gång varannan vecka under 
perioden mitten av april till mitten av oktober. Tiden mellan näst sista och sista hämtning är förlängd till 
4 veckor. 
 
Vid tömning 6 ggr/säsong (”sommarabonnemang”) sker tömning en gång varannan vecka under 
perioden mitten av juni till slutet av augusti. Tiden mellan näst sista och sista hämtning är förlängd till 4 
veckor. 
 
Tömning 2 ggr/säsong medges endast efter skriftlig begäran till renhållaren (kräver hemkompostering). 
 
Tilläggspaket om fyra tömningar efter Trettonhelgen, Sportlovet, Påsklovet och Novemberlovet kan 
beställas.  
 
Säckhämtning medges endast i undantagsfall där det inte är praktiskt möjligt med kärl (allmänna platser 
och motsvarande). 
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TILLÄGGSAVGIFTER, RABATTER M.M. 

 

Gemensam uppsamlingsplats 

Typ av fastighet Avdrag per år 

  Permanentbostad - 150 

  Fritidsbostad - 75 

 

Grundavgift vid uppehåll i hämtning 

Typ av fastighet Avgift per år 

  Permanentbostad - 

  Fritidsbostad - 

 

Gångvägstillägg 

 

Gångavstånd Avgift per behållare 
och hämtningstillfälle 

2 - 10 m 10 

10 - 50 m 39 

 

Avgift per behållare och år 

Antal tömningar  
per år 

Kostnad vid 
gångavstånd 

2 – 10  m 

Kostnad vid 
gångavstånd 

10 – 50 m 

2 20 78 

4 40 156 

6 60 234 

13 130 507 

26 260 1014 

52 520 2028 
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Placeringstillägg 

 

Avgift per behållare och per placerings-
händelse och hämtningstillfälle 

39 

 
 Avgift per behållare och år 

Antal tömningar per år Avgift per år 

2 78 

4 156 

6 234 

13 507 

26 1014 

52 2028 

 

Hämtning av extra säck 

I samband med ordinarie sophämtning. 
Vattentålig säck, vikten är begränsad till 15 kg och volymen till 160 liter. 

 

Avgift per säck och hämtningstillfälle  

84 

 

Akut hämtning av sorterat hushållsavfall 

Hämtning sker inom 3 arbetsdagar efter beställning. 
 

Behållare Volym (liter) Avgift 

Säck 160 289 

Kärl 140 289 

Kärl 190 324 

Kärl 370 416 

Kärl 660 514 

Underjordsbeh. 3000 1797 

Underjordsbeh. 5000 2778 
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Budad hämtning av sorterat hushållsavfall 

Hämtning sker inom 14 arbetsdagar efter beställning (i samband med ordinarie hämtning i området). 
 

Behållare Volym (liter) Avgift 

Säck 160 145 

Kärl 140 145 

Kärl 190 156 

Kärl 370 214 

Kärl 660 254 

 

Utplacering, byte eller inhämtning av sopkärl och container 

Arbetet utförs inom 14 dagar efter beställning om inget annat är överenskommet 

 

Avgift per behållare 

287 
 

 

Latrinhämtning 

Avgift per behållare 

689 
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SLAMTÖMNING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

 

Schemalagd deltömning av slamavskiljare  

Deltömning utförs ej på anläggningar större än 13 m3
 

Volym Avgift per tömningstillfälle 

0 – 3,0 m3 1253  

3,1 -  6,0 m3 1878 

per m3 över 6 m3 217 

 

Schemalagd heltömning av slamavskiljare och slutna tankar 
 

Volym Avgift per tömningstillfälle 

0 – 3,0 m3 1504 

3,1 -  6,0 m3 2255 

per m3 över 6 m3 259 

 

Schemalagd tömning av minireningsverk 
 

Volym Avgift per tömningstillfälle 

0 – 3,0 m3 1504 

3,1 -  6,0 m3 2255 

per m3 över 6 m3 259 

 

Tömning av extra brunn inom samma slangradie  
(BDT, fördelningsbrunn etc.) 

Volym Avgift per tömningstillfälle 

upp till 1 m3 487 

 

Tömning av fettavskiljare och fosforfilter  

Volym Avgift per tömningstillfälle 

Framkörning, per fastighet 766 

Bortforsling, per m3 1810 
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Tilläggskostnad vid slangdragning över 20 meter 

Tillkommande avgift utöver ordinarie tömningsavgift 

 

 Avgift  

För varje påbörjad 10 meters slanglängd 129 

 

Tilläggskostnad vid budad och akut tömning 

Tillkommande avgifter utöver ordinarie tömningsavgift 

 

 
Avgift per gång 

  Budad tömning inom en vecka 273 

  Akut tömning inom ett dygn, ord. arbetstid 604 

  Akut tömning inom ett dygn, övrig tid 4102 

 

Framkörning (bomkörning) 

När tömning ej har kunnat genomföras av anländ slambil 

 

 
Avgift per gång  

  Framkörningsavgift 439 

 

Timkörning 

 
Avgift per timme  

  Timkörning 1538 

 

 

                                 

   

 
 

 


