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Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2017 gällande tillsvidare 
Antagen av Kommunfullmäktige 2016-11-01 
 
Allmänna bestämmelser 

 
§1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder och 
verksamheter skall erläggas till Alvesta Renhållnings AB på uppdrag åt Alvesta kommun av 
fastighetsinnehavaren. 

 
§2 Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Med 
nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har 
rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

 
 
§3 Den som äger en fastighet, eller som vid debiteringstillfället anses som 
fastighetsinnehavaren enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen, är betalningsansvarig enligt 
fastställd taxa. Betalningsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavaren. 
Fakturering kan dock ske till nyttjanderättshavare om den betalningsskyldige begär detta och 
nyttjanderättshavaren medgivit detta. Det förutsätts dock att det inte medför påtagligt extra 
arbete för kommunen 

 
§4 Vad som angivits ovan gäller inte i samband med annan av Alvesta Renhållnings AB 
godkänd beställd tjänst, varvid avgiftsskyldigheten skall åvila beställaren. 

 
§5 Debitering av avgift sker per dag alternativt per utförd tjänst. Avgiften skall erläggas 
senast den dag, som på utfärdad faktura anges som förfallodag. Sker ej betalning i rätt tid, 
skall den, som har att erlägga avgift, betala ränta jämte ersättning för de kostnader, som är 
förenade med dröjsmålet. Ränta beräknas enligt bestämmelserna i räntelagen. 

 
§6 Varje ändring av till Alvesta Renhållnings AB lämnade uppgifter eller grunder för 
avgiftsskyldigheten skall snarast anmälas till Alvesta Renhållnings AB. Gällande 
betalningsansvar upphör ej förrän anmälan om förändring av ägareförhållande eller 
hämtförhållande skett. Abonnent, som vill, att bortforslingen skall upphöra, äger rätt, att säga 
upp avtalet senast en månad före det datum bortforslingen skall upphöra. 

 
§7Avgiften erläggs 3 ggr/år. För abonnent som önskar dela upp avgiften på 12 ggr/år uttages 
en extra avgift. För slam, fritidsabonnemang och övriga tjänster gäller att avgiften erläggs 
efter utförd tjänst. 
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Avgiftsberäkning för Hushållssopor/latrin 
 

§8 Avgift utgår med belopp på varje enskild tjänst enligt nedan 
 

Följande delar ingår eller kan ingå. 
 

Grundavgift 
Miljöavgift 
Rörlig avgift 
Avgift för övriga tjänster 

 
Avfallsbehållare som är avsedd för enfamiljshus tillhandahålles och ägs av Alvesta 
Renhållnings AB. Fastighetsinnehavare äger behållare som är avsedd för avfall från 
flerbostadshus.  
 
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för uppställning, tillsyn och rengöring av behållaren.   
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar också för att övriga anordningar och utrymmen för avfalls-
hanteringen utformas, underhålles och hålls rena så att kraven på god arbetsmiljö, hygien och 
miljö uppfylls. Utrymmena och anordningarna skall medge god hantering av den utrustning 
som Alvesta Renhållnings AB använder. 

 
Övrig anordning på fastigheten för behållare bekostas av abonnenten och skall vara godkänd 
av Alvesta Renhållnings AB. 

 
Säsongshämtning från fritidshus, fritidsanläggningar eller liknande sker under tiden maj - 
september och debiteras för aktuell period. Övrig del av året sker bortforsling efter särskild 
beställning mot särskild avgift. 
 
Extra hämtning sker efter särskild beställning och mot särskild avgift. 

 
Med enfamiljsfastighet avses byggnad med mindre än 3 lägenheter 
Med hyresfastighet avses byggnad med fler än 2 lägenheter 

 
Kärl vid enfamiljshus skall vara placerat inom 5 meter från uppställningsplats för hämtfordon 
senast kl. 07.00 på hämtningsdagen. 

 
Vid flerbostadshus är längsta dragväg 10 meter. (enkel gångväg från sopbehållarens placering 
till närmaste uppställningsplats för hämtfordon) 
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Årsabonnemang om inget annat anges, avrundat till hela krontal 
 

     TAXA 2017       
 Grundavg Rörlig avg. Miljöavg. exkl.moms inkl.moms     
Fastigheter utan 
avfallshämt. 469 kr   104 kr 573 kr 716 kr     
Veckohämtn. 190 l 
kärl               
Inom 5 m från 
hämtn. fordon 469 kr 2107 kr 104 kr 2680 kr 3 350 kr     
14-dagarshämtn. 
190 l kärl               
Inom 5 m från 
hämtn. fordon 469 kr 1 137 kr 104 kr 1 710 kr 2 137 kr     
Månadstömning 
190 l kärl enl. 
ansökan                
Inom 5 m från 
hämtn. fordon 469 kr 773 kr 104 kr 1 346 kr 1 682 kr     
Fritidshus maj-sept 
11ggr               
Sopkärl + latrin 193 kr 1 940 kr 104 kr 2 237 kr 2 796 kr     
Sopkärl 193 kr 519 kr 104 kr 816 kr 1 020 kr     
Latrin 193 kr 1 427 kr 104 kr 1 724 kr 2 155 kr     

Tillfälligt 370 l kärl 
efter skriftlig 
ansökan 14-
dagarshämtn               
Inom 5 m från 
hämtn. fordon 469 kr 1 978 kr 104 kr 2 551 kr 3 189 kr     
Storbehållare typ 
Hjortsberga, Torne 469 kr 1 019 kr 104 kr 1 592 kr 1 990 kr     

Kärlhämtning 660 l 
endast hyresfast. 
max gångväg 10m 
hårdgjord yta 
veckotömning per/lgh   per/lgh 

Kärl- avgift 
exkl moms 

Lägen- 
hetsavgift 
exkl moms 

Kärl- 
avgift 
inkl 
moms 

Lägen- 
hetsavg 
inkl 
moms 

Arab håller kärl 156 kr 7 329 kr 53 kr 7 329 kr 209 kr 9 161 kr 261 kr 
Fast. håller eget kärl 156 kr 6 605 kr 53 kr 6 605 kr 209 kr 8 256 kr 261 kr 

Kärlhämtning 660 l 
endast hyresfast. 
max gångväg 10m 
hårdgjord yta 14-
dagarstömning per/lgh   per/lgh 

Kärl- avgift 
exkl moms 

Lägen- 
hetsavgift 
exkl moms 

Kärl- 
avgift 
inkl 
moms 

Lägen- 
hetsavg 
inkl 
moms 

Arab håller kärl 156 kr 4 207 kr 53 kr 4 207 kr 209 kr 5 259 kr 261 kr 
Fast. håller eget kärl 156 kr 3 773 kr 53 kr 3 773 kr 209 kr 4 716 kr 261 kr 
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Kärlhämtning 370 l 
endast hyresfast. 
max gångväg 10m 
hårdgjord yta 
veckotömning per/lgh   per/lgh 

Kärl- avgift 
exkl moms 

Lägen- 
hetsavgift 
exkl moms 

Kärl- 
avgift 
inkl 
moms 

Lägen- 
hetsavg 
inkl 
moms 

Fast. håller eget kärl 156 kr 3 886 kr 53 kr 3 886 kr 209 kr 4 857 kr 261 kr 

Kärlhämtning 370 l 
endast hyresfast. 
max gångväg 10m 
hårdgjord yta 14-
dagarstömning per/lgh   per/lgh 

Kärl- avgift 
exkl moms 

Lägen- 
hetsavgift 
exkl moms 

Kärl- 
avgift 
inkl 
moms 

Lägen- 
hetsavg 
inkl 
moms 

Fast. håller eget kärl 156 kr 2 250 kr 53 kr 2 250 kr 209 kr 2 812 kr 261 kr 

Kärlhämtning 190 l 
endast hyresfast. 
max gångväg 10m 
hårdgjord yta 
veckotömning per/lgh   per/lgh 

Kärl- avgift 
exkl moms 

Lägen- 
hetsavgift 
exkl moms 

Kärl- 
avgift 
inkl 
moms 

Lägen- 
hetsavg 
inkl 
moms 

Fast. håller eget kärl 156 kr 2 055 kr 53 kr 2 055 kr 209 kr 2 569 kr 261 kr 

Kärlhämtning 190 l 
endast hyresfast. 
max gångväg 10m 
hårdgjord yta 14-
dagarstömning per/lgh   per/lgh 

Kärl- avgift 
exkl moms 

Lägen- 
hetsavgift 
exkl moms 

Kärl- 
avgift 
inkl 
moms 

Lägen- 
hetsavg 
inkl 
moms 

Fast. håller eget kärl 156 kr 1 137 kr 53 kr 1 137 kr 209 kr 1 421 kr 261 kr 

Flerfamiljshus pris 
exkl tomsäck 
veckotömning per/lgh   per/lgh 

Säck- 
avgift exkl 
moms 

Lägen- 
hetsavgift 
exkl moms 

Säck- 
avgift 
inkl 
moms 

Lägen- 
hetsavg 
inkl 
moms 

240 lit säck 156 kr 2 393 kr 53 kr 2 393 kr 209 kr 2 991 kr 261 kr 
160 lit säck 156 kr 2 055 kr 53 kr 2 055 kr 209 kr 2 569 kr 261 kr 

Övrigt           

Taxa 
2017 
exkl. 
moms 

Taxa 
2017 
inkl. 
moms 

Extra kärl/säck enstaka  
vid ordinarie tömning         kr/st 64 kr 80 kr 
Extrasäck 240 l hyreshus(exkl tomsäck)      kr/st 67 kr 83 kr 
Extrasäck 160 l hyreshus(exkl tomsäck)     kr/st 67 kr 83 kr 
Extra tömning av kärl 660 l        kr/st 146 kr 182 kr 
Latrin 14 dgrshämtn. permanentb.    kr/st 125 kr 156 kr 
Latrin fritidsh. enstaka       kr/st 125 kr 156 kr 
Löst avfall hämt. med sopbil dep.avg. enl prisl. 
 tillkommer     kr/tim 728 kr 910 kr 
 
Avgift för månadsfaktura   17,50kr/mån inkl moms 
Påminnelseavgift för ej betald faktura  50 kr  
Kravavgift för ej betald faktura  160 kr  
Dröjesmålsränta uttages från förfallodagen med gällande referensränta+8% 
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Avgiftsberäkning för Slam 

 
§9 Avgift utgår med belopp på varje enskild tjänst enligt nedan 

 
Följande delar ingår eller kan ingå. 

 
Tömningsavgift 
Behandlingsavgift 
Avgift för övriga tjänster 

 
Årstömning av slamavskiljare sker enligt obligatoriskt körtursplanerat schema av Alvesta 
Renhållnings AB. 

 
Längsta avstånd mellan slambrunn och uppställningsplats för slamsugningsfordon är 25 
meter. 

 
 

Slamsugning            exkl. moms  inkl. moms 
Ensk. slamavskilj. 0-3 kbm årstömning (en gång/år)          592 kr 740 kr 
Ensk. slamavskilj. 3-6 kbm årstömning (en gång/år)   1061 kr 1 326 kr 
Tidigareläggning av årstömning engångsavgift     244 kr 305 kr 
Ensk. slamavskilj. extra tömning (pris/gång)   837 kr 1 046 kr 
Sluten tank tömning  max 3kbm (pris/gång)     782 kr 978 kr 
Sluten tank tömning  max 6kbm (pris/gång)   900 kr 1 124 kr 
Sluten tank tömning  max 9kbm (pris/gång)     974 kr 1 218 kr 
Extra brunn vol < 1 kbm (köksbrunn) i samband med ordinarie tömning 244 kr 305 kr 
Behandlingsavgift,destruktion 0-3 kbm (pris/brunn eller tank)*   240 kr 300 kr 
Behandlingsavgift,destruktion 3-6 kbm (pris/brunn eller tank)*           480 kr 600 kr 
Behandlingsavgift sluten tank         125 kr 156 kr 
Slamsug per timme           850 kr 1063 kr 
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Avgiftsberäkning för övrigt hushållsavfall 
 

§9 Avgift utgår med belopp på varje enskild tjänst enligt nedan 
 

Följande delar ingår eller kan ingå. 
 

Transportavgift 
Behandlingsavgift 
Hyra 
Avgift för övriga tjänster 
 

 
  Transportavgifter       
          
110 Transportavgift vippcont 0-6 kbm st 365,00 456,25 
111 Transportavgift vippcont. 8 kbm st 465,00 581,25 
120 Tömning transportavgift liftcont. 0-8 kbm st 700,00 875,00 
121 Tömning transportavgift liftcont. 8-15 kbm st 755,00 943,75 
123 Tömning transportavgift flak 22 kbm st 825,00 1031,25 
124 Hämtning transportavgift liftcont. 0-8 kbm st 700,00 875,00 
125 Hämtning transportavgift liftcont. 8-15 kbm st 755,00 943,75 
126 Hämtning transportavgift flak 22 kbm st 825,00 1031,25 

  Slamsug brunnar och behandling       
          

130 Transportavgift slamsug tim 850,00 1063,00 
  Hyror       
          

200 Utsättningsavgift för container st 250,00 312,25 
210 Dagshyra container dagar 40,00 50,00 
211 Veckohyra container Vecka 180,00 225,00 
212 Månadshyra container Mån 450,00 562,50 

  Behandlingsavgifter       
411 Behandlingsavgift Häringetorp hushållsavfall  ton 900,00 1125,00 
412 Behandlingssavgift Häringetorp osorterat avfall  ton 1260,00 1575,00 
413 Behandlingsavgift Häringetorp/Sundet industrislam    fettavskiljare ton 800,00 1000,00 
423 Brännbart Ljungby  ton 850,00 1062,50 
498 Beh. avgift Häringetorp tryckim. Virke, slipers, stolpar m.m.  ton  1260,00 1575,00 
499 Matavfall i tunnor / st st 120,00 150,00 
917 Leveranskostnad för köpt material. st 75,00 93,75 
930 Försäljning ARAB extrasäck st 64,00 80,00 
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