SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-22 24 (35)

Ks § 368

Renhållningstaxa från 1 januari 2019
Dnr 2018/59‐450
Renhållningstaxan ska fastställas av kommunfullmäktige enligt 15 § Renhållningslagen.
Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken 27 kap. § 4‐7 får tas ut för att täcka
kommunens kostnader för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall.
I skrivelse 4 oktober 2018 redovisar Västervik Miljö & Energi AB förslag till ändringar i
Renhållningstaxan 2019. Den ena ändringen avser en reviderad latrintaxa, där avgiften
för abonnemang höjs medan avgiften för egen avlämning sänks. Den andra justeringen
gäller dragvägstillägg vid kärlhämtning, där det tidigare har funnits en fast årsavgift, men
som nu föreslås fastställas efter dragavstånd, antal kärl och per hämtningstillfälle. Som
en följd av ändringarna föreslås att ett tillägg görs i § 22 i de lokala föreskrifterna om
avfallshantering i Västerviks kommun.
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB har 2018‐10‐11, § 6 – nr 6 behandlat ärendet.
Kommunstyrelsens förvaltning har i tjänsteskrivelse 18 oktober 2018 inget ytterligare att
tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ändringarna i renhållningstaxan redovisade i skrivelse 4 oktober 2018 från
Västervik Miljö & Energi AB,
att godkänna tillägg i ”Lokala föreskrifter om avfallshantering för Västerviks kommun”
redovisade i skrivelse 4 oktober 2018 från Västervik Miljö & Energi AB, samt
att anta renhållningstaxan med redovisade ändringar att gälla från 1 januari 2019.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut samt yrkar som tillägg att ge Västerviks
Miljö & Energi AB i uppdrag att utöka antalet fria besök samt att utöka öppettiderna på
återvinningscentralerna i kommunen.
Conny Tyrberg (C) yrkar som tillägg att ge Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att
samtidigt höja bidraget för de som går ifrån latrinhämtning.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit samtliga yrkanden.

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-22 25 (35)

Ks § 368 forts.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ändringarna i renhållningstaxan redovisade i skrivelse 4 oktober 2018 från
Västervik Miljö & Energi AB,
att godkänna tillägg i ”Lokala föreskrifter om avfallshantering för Västerviks kommun”
redovisade i skrivelse 4 oktober 2018 från Västervik Miljö & Energi AB,
att anta renhållningstaxan med redovisade ändringar att gälla från 1 januari 2019,
att ge Västerviks Miljö & Energi AB i uppdrag att utöka antalet fria besök samt att utöka
öppettiderna på återvinningscentralerna i kommunen, samt
ge Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att samtidigt höja bidraget för de som går ifrån
latrinhämtning.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 oktober 2018
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018-10-11, § 6 – nr 6
Västervik Miljö & Energi AB:s skrivelse 4 oktober 2018
Renhållningstaxa 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning
Ledningskontoret
2018-10-18
Kommunsekreterare
Mikael Åskog
0490-25 40 13
mikael.askog@vastervik.se

Kommunstyrelsen

Renhållningstaxa Västerviks kommun 2019
Renhållningstaxan ska fastställas av kommunfullmäktige enligt 15 § Renhållningslagen.
Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken 27 kap. § 4‐7 får tas ut för att täcka
kommunens kostnader för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall.
Hanteringen omfattar kommunens hela upptagningsområde, i den mån undantag inte
beviljas av miljö‐ och byggnadsnämnden, eller annan myndighet som har att besluta i
denna fråga.
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutade 2018‐10‐11, § 6 – nr 6 att föreslå två
förändringar i renhållningstaxan. Den ena avser en reviderad latrintaxa, där avgiften för
abonnemang höjs medan avgiften för egen avlämning sänks. Den andra justeringen gäller
dragvägstillägg vid kärlhämtning, där det tidigare har funnits en fast årsavgift, men som
nu föreslås fastställas efter dragavstånd, antal kärl och per hämtningstillfälle. Som en följd
av ändringarna föreslås att ett tillägg görs i § 22 i ”Lokala föreskrifter om avfallshantering
för Västerviks kommun”.
Föreslagna ändringar redovisas i Västervik Miljö & Energi AB:s skrivelse 4 oktober 2018.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ändringarna i renhållningstaxan redovisade i skrivelse 4 oktober 2018 från
Västervik Miljö & Energi AB,
att godkänna tillägg i ”Lokala föreskrifter om avfallshantering för Västerviks kommun”
redovisat i skrivelse 4 oktober 2018 från Västervik Miljö & Energi AB, samt
att anta renhållningstaxan med redovisade ändringar att gälla från 1 januari 2019.

Ulf Kullin
T f kommundirektör

Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

2018-10-04
Styrelsen för Västervik
Miljö & Energi AB

Förslag till beslut: Förändringar i renhållningstaxan 2019 samt justering i ”Lokala
föreskrifter om avfallshantering för Västerviks kommun”
Förändringar nedan föreslås ur ett arbetsmiljöperspektiv.
1.1 Förslag till justering i lokala föreskrifer om avfallshantering för Västerviks kommun
Det krävs enligt lag ett godkännande i de lokala föreskrifterna att fastighetsinnehavarna transporterar latrinkärlen
själva till ÅVC eller annan angiven plats inom kommunen.
Tillägg i 22§ :
Kärl för uppsamling av latrin kan köpas och lämnas till behandling på återvinningscentralen på Målserum
Avfallsanläggning, ……….+ befintliga text
1.2 Förslag till ny latrintaxa i Västervik inkl. moms:
Tjänst

2019

2018

Inköp av kärl på ÅVC och egen
avlämning:

185 kr

300 kr

Hämtning utan abonnemang:

625 kr/ tillfälle och 100kr/kärl

625kr

Årsabonnemang

5985 kr

3780 kr

Abonnemang 12 ggr/ år

3420 kr

2370 kr

Abonnemang 16 ggr/ år

4560 kr

3150 kr

Denna taxa ger höjda hämtningspriser men de är ändå beräknade utifrån vedertagna transportkostnader. Idag kostar
det mera att köpa kärlen och lämna själv på ÅVC än att abonnera på latrinhämtning. Avlämningen är något
subventionerad i förslaget vilket bör överföra kunder till egen transport.
2.0 Dragvägstillägg vid kärlhämtning
Dragväg 2018: 500 kr/år
Förslag till ny dragvägstaxa i Västervik inkl. moms:
Tillägg för dragavstånd 0-2 meter
Tillägg för dragavstånd 2,1-10 meter
Tillägg för dragavstånd 10,1-20 meter
Tillägg för dragavstånd 20,1 meter och längre

Ingen avgift
12 kr/ kärl och hämtningstillfälle
22 kr/ kärl och hämtningstillfälle
32 kr/ kärl och hämtningstillfälle

Exempel: dragväg 8 meter och 14-dagarshämtning ger en dragvägsårskostnad på 312 kr
Dragavståndet mäts från fastighetsgräns (tomtgräns) till den plats kärlet är placerat. Dragvägen mäts som enkel
gångväg fram till kärlet. Om det finns flera kärl på rad mäts medelavståndet till dessa. Mätning utförs av personal
från VMEAB

Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta
att justera text i lokala föreskrifter om avfallshantering i Västerviks kommun enligt redovisat underlag
att justera taxan för latrin enligt redovisat underlag

Ida Bergs
Affärsområdeschef Avfall & Återvinning
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Renhållningstaxa
Västerviks kommun 2018

VÄSTERVIKS KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING
FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-10-31 § 34
ATT GÄLLA FROM 2018-01-01
Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken 27 kap. § 4-7 får tas ut för att täcka kommunens kostnader för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall.
Hanteringen omfattar kommunens hela upptagningsområde, i den mån undantag inte beviljas
av Miljö- och byggnadsnämnden, eller annan myndighet som har att besluta i denna fråga.
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i nedan angivna avgifter.

Innehållsförteckning
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER									4
HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL					4
ANSLUTNINGSAVGIFT (ENGÅNGSAVGIFT)							4
GRUNDAVGIFT (FAST ÅRLIG AVGIFT)								5
Besökskort till ÅVC											5
KÄRLAVGIFT											6
Helårsabonnemang för villor										6
Hämtningsintervall 2 gånger per år (efter partiell dispens)						
6
Sommarabonnemang											6
Lantbruk												6
Avdrag för egen transport										6
Flerbostadshus och verksamheter									7
Container												7
Djupbehållare												7
Budning												7
SÄRSKILDA AVGIFTER										8
Delad hämtning av hushållsavfall									8
Extra hämtningar											8
Framkörningsavgift											8
Dragväg och gångavstånd										8
Komprimerande kärl											8
Hämtning av FA-box samt byte av kärl till annan storlek						
8
Hämtning av grovavfall från hushåll									8
Oförutsedda tjänster											8
LATRIN												9
Helårsabonnemang											9
Sommarabonnemang											9
Extra kärl												9
Dragväg och gångavstånd										9
TÖMNING FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTBRUNNAR		
10
Tömning av slamavskiljare										10
Tömning av tät tank											10
Tömning av urintank											10
Campingplatser och liknande										10
Tömning av fettbrunnar										10
TAXA FÖR FASTIGHETSNÄRA INSAMLING AV FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR 11
ORDLISTA												13

Allmänna bestämmelser

Anslutningsavgift (engångsavgift)

•

Avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen samt i kommunens renhållningsordning. För
vidare information kontakta Västervik Miljö & Energi
AB (VMEAB) eller miljö- och byggnadskontoret.

Anslutningsavgiften tas ut i samband med tecknande av
helt nytt abonnemang (ny fastighet med sophämtning). I
de fall där abonnemang funnits tidigare, exempelvis där
fastigheten bytt ägare, följer kärlet med fastigheten och
ingen ny anslutningsavgift tas ut av den nye ägaren.

•

Den som är betalningsansvarig är skyldig att omedelbart anmäla försäljning av fastighet och från vilken
tidpunkt ägarbytet gäller till VMEAB. Görs ingen
anmälan av försäljning medför det att betalningsansvaret kvarstår.

•

Avgift enligt renhållningstaxan ska erläggas inom den
tid som anges i räkningen. Om inte betalning sker i
rätt tid debiteras ränta och övriga kostnader som är
förenade med dröjsmålet. Ränta beräknas efter räntesats enligt Räntelagen.

•

För tjänster som utförs på abonnemang sker debitering för varje påbörjad dag. Övriga tjänster debiteras
enligt särskild taxa.

•

Sopkärl som kunden betalat anslutningsavgift för och som
går sönder vid normal hantering, repareras eller ersätts
kostnadsfritt av VMEAB. Nya kunder som delar på ett
kärl får också dela på anslutningsavgiften. I de fall där
kunden vill byta till större kärlstorlek betalas endast mellanskillnaden, samt en kostnad för att få kärlet utkört. I de
fall kunden byter till en mindre kärlstorlek eller säger upp
ett befintligt abonnemang för att dela abonnemang med
grannen, betalas inga pengar tillbaka till kunden som mellanskillnad. Däremot faktureras samma avgift för utkörning av eventuellt nytt kärl som vid byte till större kärl.

FA-box					50 kr
Latrinkärl				50 kr

Sopkärl ägs av Västervik Miljö & Energi AB och
följer vid ägarbyte med fastigheten. Kunden ansvarar
för de kärl som ingår i abonnemanget och kan bli ersättningsskyldig om kärl förkommer eller går sönder
vid oaktsam hantering.

Kärl, 140 liter				
Kärl, 190 liter				
Kärl, 370 liter				
Kärl, 600 liter				

Säckställ				315 kr (*)
Säckar			
Ingår i säckhämtnings			abonnemanget(*)

Hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall

För övriga normala behållartyper tas en självkostnad ut
enligt överenskommelse med VMEAB.

Ett renhållningsabonnemang omfattar följande service:
•

Insamling, transport och behandling av hushållsavfall.

•

Information till hushållen om avfallshantering och
källsortering.

•

Möjlighet att bli av med grovavfall från hushållet via
bemannade återvinningscentraler (ÅVC).

•

Möjlighet att lämna farligt avfall vid ÅVC.

•

Omhändertagande av kylar och frysar för upparbetning och återvinning.

•

Mottagning av farligt avfall, elarmaturer, elspisar,
tvättmaskiner, datorer, TV-apparater och övrigt
elektriskt och elektroniskt avfall för upparbetning och
återvinning eller destruktion/oskadliggörande.

560 kr
560 kr
935 kr
2 345 kr

(*) Säckhämtning erbjuds endast kunder boende i områden med
befintlig säckhämtning eller där kärlhämtning inte är möjlig.

Renhållningstaxan består, förutom anslutningsavgiften, av
en årlig grundavgift samt en kärltaxa.
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Grundavgift (fast årlig avgift)
I grundavgiften ingår kostnader för information, rådgivning, avfallsplanering, kundservice, fakturering och administration. Dessutom ingår kostnader för återvinningscentralerna där hushållen kan lämna farligt avfall, elavfall,
batterier, grovsopor, kylar och frysar.

Den fasta grundavgiften ligger på olika nivåer för olika
kundkategorier. Anledningen till detta är att olika boendeformer och verksamheter alstrar olika typer och mängder
av avfall. Villaboende har till exempel större mängder
grov- och trädgårdsavfall och får därför betala en högre
grundavgift.

Grundavgiften belastar samtliga kunder (hushåll) oavsett
om två eller flera hushåll delar på ett kärl, eller om hushållet disponerar ett eget kärl. Grundavgiften betalas även
av de kunder som beviljats hel eller partiell dispens med
sophämtningen, samt av dem som har tillfälligt uppehåll i
sin sophämtning.

Flera hushåll på samma fastighetsbeteckning betalar
grundavgift som flerbostadshus.

Grundavgift per boendetyp
Flerbostadshus (3 eller fler lgh), per lägenhet				
580 kr/år
En- och tvåfamiljshus, per abonnemang				
860 kr/år
Radhus och parhus, per lägenhet					
860 kr/år
Fritidshus, per hus							860 kr/år
Lantbruk								860 kr/år
Verksamheter med abonnemang för hushållsavfall			

465 kr/år (exkl. moms)

Besökskort till ÅVC
I grundavgiften ingår ett besökskort till kommunens återvinningsanläggningar. Besökskortet öppnar bommarna till
återvinningscentralerna och till Målserums avfallsanlägg-

ning. Borttransport av grovavfall från fastighet ansvarar
den boende eller fastighetsägaren för.

Vid besök på återvinningscentral gäller följande:
Flerbostadshus, fria besök per lägenhet					
6 st
En- och tvåfamiljshus, radhus och parhus, fria besök			
10 st
Fritidshus, fria besök								10 st
Lantbruk, fria besök								10 st
Därefter kostar varje besök							100 kr
Verksamheter som betalar grundavgift har fria besök			
6 st
Därefter kostar varje besök							200 kr
Övriga verksamheter betalar							200 kr per besök
Det är fastighetsägaren som får besökskortet. Boende i lägenhet får tillgång till korten genom fastighetsägaren,
genom att hämta ut ett personligt besökskort på Målerums avfallsanläggning eller på någon av återvinningscentralerna.
Vid förlust av kort kostar ett nytt 150 kr. ■ Besökskortet är personligt och får ej överlåtas utanför hushållet. ■ Meddela VMEAB vid flytt från fastigheten. ■ Besökskort för hushåll får inte användas för lämning av verksamhetsavfall. ■ Bilar får ha en maxvikt på högst 3,5 ton (lätt lastbil). ■ Kortet berättigar till avlämning av max 3 m³ avfall
per besök. ■ Avfallet ska sorteras enligt gällande anvisningar. ■ VMEAB har rätt att spärra kort om de missbrukas.
Besökskortet är en värdehandling som ska förvaras säkert. Förlorat besökskort ska anmälas och spärras omgå-
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Kärlavgift

Matavfallsinsamling

Kärlavgiften gäller för utsorterat brännbart hushållsavfall.
Avfallet som lämnas till energiutvinning ska vara fritt från
farligt avfall samt från avfall som lyder under producentansvar.

För de kunder som har sorteringsalternativet i taxan finns
möjlighet att få fastighetsnära hämtning av matavfall.
Sortering av fraktionerna matavfall och restavfall sker i
tvåfackskärl, med justerad mellanvägg efter vald kärlstorlek. Det utsorterade matavfallet går till biogasproduktion.

Kärlavgift betalas för de fastigheter där någon bor eller
ibland övernattar (till exempel villor, lägenheter, bostadsrätter och fritidshus), samt för verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer.
Kärlavgiften ska täcka VMEAB:s kostnader för insamling, hämtning och behandling av avfallet inklusive viss
administration. Här ingår personal och hämtningsfordon,
avgifter för förbränning eller annan behandling samt
deponering av aska efter förbränningen etc.

Hämtningsintervall 2 gånger per år (efter
partiell dispens)
Hämtningsintervall enligt särskild turlista.

Helårsabonnemang för villor

S160/K140/K190				275 kr/år

Renhållningstaxan ger villor möjlighet att få en lägre
avgift genom att renhållningsabonnenten förbinder sig att
sortera ut förpackningar och tidningar från det brännbara
hushållsavfallet. I och med de två olika valmöjligheterna
i taxan, bas- eller sorteringsalternativ, kräver VMEAB ett
avtal där det valda alternativet framgår. De abonnenter
som underlåter att teckna ett avtal med VMEAB placeras
med automatik i Taxa K190, basalternativ.

Sommarabonnemang
Hämtning 12 eller 16 gånger under perioden april till oktober. Områden som har säck har 16 hämtningar, områden
med kärl har 12 hämtningar. Hämtningsintervall enligt
turlista.

VMEAB förbehåller sig rätten att byta kärlstorlek i de fall
då kärlet hos abonnenten på ett tydligt sätt visar sig vara
otillräckligt. Likaså kan VMEAB flytta kunder från sorteringsalternativet till basalternativet, om abonnenten efter
påpekande och upprepade gånger misskött sin sortering
enligt avtalet.

16 ggr/år (S160) Endast öar		

555 kr/år

12 ggr/år (K190)				
12 ggr/år (K370)				

410 kr/år
765 kr/år

(Taxan ovan gäller inte för verksamheter.)

Lantbruk

Sortering kan genomföras genom nyttjande av Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) återvinningsstationer eller genom den frivilliga tjänsten för fastighetsnära
insamling av förpackningar och tidningar (FNI).

Lantbruk som inte klarar hämtning enligt något alternativ
i stycke Helårsabonnemang för villor, betalar kärlavgift
enligt stycke Flerbostadshus och verksamheter.

Taxa K140, kärl 140 liter:
			Bas		Sortering
			
2 170 kr/år
1 070 kr/år

Avdrag för egen transport

Taxa K190, kärl 190 liter:
			Bas		Sortering
			
2 610 kr/år
1 625 kr/år

Vid egen transport längre än 500 meter, till anvisad plats
utanför tomt, ges avdrag på kärlavgiften.

Taxa K370, kärl 370 liter:
			Bas		Sortering
			
4 620 kr/år
2 980 kr/år

Helårsabonnemang för villor		
Sommarabonnemang, 16 ggr/år		
Sommarabonnemang, 12 ggr/år		

Taxa S160, säck 160 liter:
			Bas		Sortering
			
2 170 kr/år
1 070 kr/år1
Normalt hämtningsintervall för villor är varannan vecka.
1

Gäller som avgift för helårsabonnemang i skärgården.
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200 kr/år
100 kr/år
75 kr/år

Helårsabonnemang för flerbostadshus och
verksamheter

Renhållningstaxan ger flerbostadshus och verksamheter
möjlighet att få en lägre avgift genom att renhållningsabonnenten
förbinder sig att sortera ut förpackningar och tidningar från det
brännbara hushållsavfallet (FNI-sortering). VMEAB förbehåller
sig rätten att byta kärlstorlek i de fall då kärlet hos abonnenten på
ett tydligt sätt visar sig vara otillräckligt. Likaså kan VMEAB flytta
kunder från sorteringsalternativet till basalternativet, om abonnenten efter påpekande och upprepade gånger misskött sin sortering.

Volym
3 m³
3 m³
5 m³
5 m³

Flerbostadshus och verksamheter

Budning

			Bas
Taxa K140
kärl
2 170 kr/år
Taxa K190
kärl
2 610 kr/år
Taxa K370
kärl
4 630 kr/år
Taxa K600
kärl
7 350 kr/år

Transportavgift
Vid beställning av container med tömning efter budning
tillkommer transportavgift: 825 kr per tillfälle.

Djupbehållare

Sortering
2 030 kr/år
2 430 kr/år
4 310 kr/år
6 860 kr/år

Tömningsintervall
Varje vecka		
Varannan vecka		
Varje vecka		
Varannan vecka		

Ej sortering
38 940 kr/år
19 460 kr/år
64 860 kr/år
32 430 kr/år

Beställ budning minst två dagar innan hämtning önskas.
Fast avgift per tillfälle:

Vid hämtning varannan vecka:
-25 % från taxan för veckohämtning

				Ej sortering
3 m³ (djupbehållare)		
880 kr		
5 m³ (djupbehållare)		
1 430 kr		
8 m³ (container)			
1 740 kr		
10 m³ (container)			
2 190 kr		
12 m³ (container)			
2 620 kr		

Container
Vid hämtning av utsorterat brännbart hushållsavfall i
container tas följande avgifter ut:
Volym Tömningsintervall
Ej sortering
8 m³
Varje vecka		
74 950 kr/år
8 m³
Varannan vecka		
37 470 kr/år
10 m³ Varje vecka		
93 690 kr/år
10 m³ Varannan vecka		
46 840 kr/år
12 m³ Varje vecka		
112 460 kr/år
12 m³ Varannan vecka		
56 230 kr/år

Sortering
36 350 kr/år
18 160 kr/år
60 570 kr/år
30 280 kr/år

Sortering
69 970 kr/år
34 980 kr/år
87 470 kr/år
43 730 kr/år
104 990 kr/år
52 490 kr/år

Sortering
810 kr
1 330 kr
1 620 kr
2 030 kr
2 430 kr

Matavfall

Dessutom tillkommer:
Containerhyra
Följande hyra tas ut i kronor per dag vid tömning efter budning
eller kortare abonnemang än 6 månader:

Kärl för utsorterat matavfall, för flerbostadshus och
verksamheter, är bruna och rymmer 140 liter. Påsar ingår
i abonnemanget. Avgifter förknippade med matavfallshämtning är följande:

Volym 8 m³ 				
Volym 10 m³ 				
Volym 12 m³				

10,00 kr/dag
10,50 kr/dag
10,50 kr/dag

Taxa Mat
kärl, 140 liter		
Djupbehållare
750 liter		
Säckhållare, hyra
45 liter		

Vid abonnemang minst 6 månader: 		

hyresfritt
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565 kr/år
2 815 kr/år
240 kr/år

Särskilda avgifter
Delad hämtning av hushållsavfall

Hämtning av FA-box samt byte av kärl till

Delad hämtning enligt detta stycke gäller endast villahushåll eller motsvarande.

annan storlek
Hämtning och tömning av FA-box efter beställning kostar
50 kr per tillfälle.

Vid delad hämtning av utsorterat brännbart hushållsavfall
betalar varje fastighet/hushåll full grundavgift samt delad
kärl-/säckavgift.

Byte av kärl till annan storlek kostar 125 kr per tillfälle,
plus mellanskillnaden i anslutningsavgift till det större
kärlet.

Extra hämtningar
Hämtning av grovavfall från hushåll

Extra hämtningar enligt detta stycke avser enbart utsorterat brännbart hushållsavfall. Hämtningen sker i samband
med ordinarie hämtning. Alla säckar utanför/bredvid det
vanliga sopkärlet kommer att debiteras extra.

Grovavfall (och trädgårdsavfall i säck) kan hämtas vid
fastighetsgräns hos hushåll efter beställning. Den sammanlagda avfallsmängden får inte överstiga 3 m³.

Extra säck eller kärl K140/K190		
95 kr
K370					120 kr
K600					180 kr
Ring alltid VMEAB minst en vecka i förväg om extra
hämtning önskas.

Avgift per tillfälle			

625 kr

Extra hämtning utanför ordinarie arbetstid

Hämtning flera gånger per vecka

Efter överenskommelse med VMEAB kan extra hämtning
utanför ordinarie arbetstid utföras. I dessa fall tas en avgift
ut på 2 ½ gång den ordinarie hämtningsavgiften.

Om hämtning av hushållsavfall behövs flera gånger per
vecka tillkommer ett procentuellt påslag på kärlavgiften
enligt följande:

Framkörningsavgift

2 och 3 ggr/vecka		
4 ggr/vecka		
5 ggr/vecka		

När vi måste åka extra, till exempel ej utsatt kärl,
utebliven snöröjning, felparkerade bilar eller andra hinder,
tas en avgift ut på 400 kr. Hämtning sker inom två arbetsdagar.

10 procent
15 procent
20 procent

Viktbegränsning för container och
djupbehållare

Dragväg

Om en container eller djupbehållare överskrider följande
viktnivåer tas en avgift ut på 400 kr, per tillfälle:

Behållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns så nära
uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt
såvida inte särskilda skäl föreligger häremot eller det är en
fråga om tömning av särskilda behållare så som slamtankar och fettavskiljare.

5 m³			
8 m³			
10 m³			

Dragväg tillåts endast i undantagsfall. I de fall då dragväg
har beviljats tas en extra avgift ut på 500 kr per år.

600 kg
800 kg
1 000 kg

Oförutsedda tjänster

Kontakta VMEAB för mer information.

När taxan i övrigt saknar tillämplig bestämmelse om
avgift tas den faktiska kostnaden ut.
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Latrin

Helårsabonnemang
Hämtningsintervall är varannan vecka under perioden
april till oktober, resterande tid sker hämtning en gång per
månad. Kärlet ska ställas ut på anvisad plats.
Avgift inkl byteskärl			

3 780 kr/år

Sommarabonnemang
Hämtning sker 12 eller 16 gånger under perioden april till
oktober. I områden där sophämtningen sker i kärl hämtas
latrin 12 gånger, där sophämtningen sker i säck hämtas
latrin 16 gånger. Hämtningsintervall enligt turlista. Kärlet
ska ställas ut på anvisad plats vid bilväg eller brygga som
kan trafikeras med hämtningsfordon.
Avgift inkl byteskärl, 12 ggr		
Avgift inkl byteskärl, 16 ggr		

2 370 kr/år
3 150 kr/år

Hämtning av extra kärl
Hämtning av extra kärl med abonnemang. Hämtning sker
i samband med kundens ordinarie hämtningstur
Avgift per tillfälle (med abonnemang)

210 kr

Hämtning av extra kärl utan abonnemang
Max 5 stycken kärl hämtas vid max ett tillfälle per år.
Avgift per tillfälle			
625 kr

Vikt latrinkärl
Observera att latrinkärlet får väga högst 15 kg vid
hämtningstillfället. Tyngre kärl hämtas ej.

Dragväg
Behållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns så nära
uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt
såvida inte särskilda skäl föreligger häremot eller det är en
fråga om tömning av särskilda behållare så som slamtankar och fettavskiljare.
Dragväg tillåts endast i undantagsfall. I de fall då dragväg
har beviljats tas en extra avgift ut på 500 kr per år.
Kontakta VMEAB för mer information.
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Tömning från enskilda avloppsanläggningar och fettbrunnar
Avgift tas ut per gång och anläggning.

Tömning av urintank

Hämtningsintervall normalt minst en gång per år. Undantag beviljas endast av Miljö- och byggnadskontoret,
Västerviks kommun. Utförare är VMEAB eller VMEAB:s
entreprenör. Vissa av tjänsterna budas och faktureras
direkt av entreprenören.

Max 3 m³, enligt lista			
Extra avrop inom 1 vecka			
Akut inom 1 dygn			
Akut utanför ord. arbetstid vardagar
Akut utanför ord. arbetstid övrig tid		

675 kr/st
1 860 kr/st
2 575 kr/st
6 550 kr/st
7 590 kr/st

Desinfektion av slamtank vid tömning
av urintank (per tillfälle)			

+430 kr/st

Tömning av slamavskiljare1
0 – 1,2 m³, enligt abonnemang		
1,3 – 4,0 m³, enligt abonnemang		
> 4,0 m³, enligt abonnemang		
					

1 535 kr/st
1 465 kr/st
1 535kr/st
+285 kr/m³

0 – 3,0 m³, efter budning inom 1 vecka
0 – 3,0 m³, efter budning inom 1 dygn
Max 3,0 m³, efter budning akut ej ord.
arbetstid vardagar			
Max 3,0 m³, efter budning akut ej ord.
arbetstid lördag, söndag eller helgdag
> 3,0 m³, efter budning			

2 050 kr/st
2 750 kr/st

Tömning av slamskiljare, bomkörning
Tömning av slamskiljare, svåråtkomlig
Tömning av slamavskiljare, >25 m
extra slang				

1 700 kr/st
+500 kr/st

Framkörningsavgift (vid			
avanmälan till bilen)			

½ tömningstaxa

Delad fakturering			

Behandlingsavgift (reningsavgift) tillkommer
alltid med				
+140 kr/m³

Campingplatser och liknande
Fast kostnad: 155 kr/m³ dock minst 1 025 kr/tillfälle
Rörlig kostnad: 350 kr/mil enkel resa

6 340 kr/st
Tillägg vid akut tömning utanför
ord. arbetstid vardagar			
Tillägg vid akut tömning utanför
ord. arbetstid övrig tid			

7 360 kr/st
+285 kr/m³

Desinfektion av slamtank vid tömning
av urintank (per tillfälle)			

6 150 kr/st
7 170 kr/st

+430 kr/st

+310 kr/st
Behandlingsavgift (reningsavgift) tillkommer
alltid med				
+330 kr/m³

Tömning av fettbrunnar

160 kr/år och hushåll

Fettbrunn/fettavskiljare (max 3 m³, enligt lista)
				
840 kr/tömning

Tömning av tät tank
Max 3,0 m³, enligt lista			
>3,0 m³, enligt lista			

1 070 kr/st
+215 kr/m³

Renspolning av max 3 m³, enligt lista
				1 575 kr/tömning

Max 3,0 m³, efter budning inom 1 vecka
Max 3,0 m³, efter budning inom 1 dygn
Max 3,0 m³, efter budning akut ej ord.
arbetstid vardagar			
Max 3,0 m³, efter budning akut ej ord.
arbetstid lördag, söndag eller helgdag

1 595 kr/st
2 150 kr/st

Akut inom 1 dygn, ord. arbetstid		
Akut utanför ord. arbetstid vardagar
Akut utanför ord. arbetstid övrig tid		
Extra avrop inom 1 vecka			

Tömning av avvattningscontainer		
> 3,0 m³, efter budning inom 3 dagar
(gäller under högsäsong 1/6 - 31/8)		

3 520 kr/st

6 150 kr/st
7 170 kr/st

Behandlingsavgift (reningsavgift) tillkommer
alltid med				
+1 190 kr/m³

+215 kr/m³

Behandlingsavgift (reningsavgift) tillkommer
alltid med				
+330 kr/m³
1

2 710 kr/st
6 570 kr/st
7 590 kr/st
1 995 kr/st

Avgifterna är inklusive reningsavgift.
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Taxa för fastighetsnära insamling av förpackningar
och tidningar (FNI)
Fastställd av styrelsen för VMEAB, 2016-10-06. Alla priser anges inkl. moms. Sorteringskärlen ägs av
VMEAB.

Förpackningar och tidningar:
• Plastförpackningar (hård- och mjukplast)
• Metallförpackningar
• Förpackningar av ofärgat glas
• Förpackningar av färgat glas
• Pappersförpackningar (papp & kartong)
• Tidningar och returpapper (dagstidningar, reklam,
veckotidningar etc)

Villor, radhus och parhus
Kunden erhåller 1 – 3 stycken sorteringskärl med två fack i vardera kärl. I dessa sorteras de olika fraktionerna av förpackningar och tidningar. Materialen hämtas enligt ett särskilt körschema varannan vecka.
FNI inkl ett tvåfackskärl				
Anslutningsavgift (engångsavgift) för
ytterligare tvåfackskärl tillkommer med		

100 kr/år
50 kr/st

Samfälligheter har möjlighet att välja fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar men gör
inte det individuellt utan som en gemensam enhet. VMEAB kontaktas för lämplig utformning.
Samverkan mellan grannar får förekomma med ett mindre antal hushåll (4-8 st). VMEAB ska kontaktas
innan grannsamverkan startar. Platsen som väljs för att ställa kärlen på ska uppfylla följande kriterier:
1.
Tillåtelse från markägare måste finnas, gäller även för kommunal mark.
2.
Det måste finnas utrymme för sopbilen att tömma fraktionerna. Hänsyn måste tas till säkerhets
aspekter, skymd sikt, barn, trafiktäthet osv.
3.
Grannarna ansvarar tillsammans för att platsen sköts, hålls ren och snöröjs under vinterhalvåret.
På grund av bland annat logistiska förutsättningar finns det områden inom vilka villaägare inte kan välja
FNI. Kontakta VMEAB vid funderingar och frågeställningar gällande detta.
(Kundservice tfn. 0490-25 70 50)
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Flerbostadshus och verksamheter
Flerbostadshus och verksamheter kan få fastighetsnära hämtning av tidningar och förpackningar enligt
taxa nedan. Verksamheter betalar hämtningsavgift och kärlhyra. Kontakta VMEAB för offerter.
100 kr per lägenhet och år
Fastighetsägare till flerbostadshus kan välja att betala 100 kr per lägenhet och år för fullständig sortering
av förpackningar och tidningar. Hämtning sker i första hand enligt särskilt körschema. Kärlhyra tillkommer.
Kärlhyra
K190			
K240			
K370			
K600			
Container, 8 m³		

50 kr per kärl och år
70 kr per kärl och år
90 kr per kärl och år
200 kr per kärl och år
775 kr per container och år

Hämtningsavgift
Varje vecka (gäller endast i vissa områden)			
Varannan vecka (gäller endast i vissa områden)		
Var fjärde vecka						
Var åttonde vecka (eller som lägsta avgift) 			

2 300 kr/år
1 150 kr/år
575 kr/år
300 kr/år

Avgiften är oberoende av vilken kärlstorlek som väljs och vilket returmaterial som hämtas.
Extra hämtningar
Extra hämtning utanför ordinarie abonnemang och hämtningsintervall debiteras extra.
K140/K190		
85 kr
K240/370		
110 kr
K600			160 kr
Ring alltid VMEAB minst en vecka i förväg om extra hämtning önskas.
Utkörningsavgift
För att köra ut sorteringskärlen till kunden tar vi ut en avgift på 200 kr.

Evenemang
Vid evenemang finns möjlighet att hyra en eller två sorteringsstationer av VMEAB. Varje station är utrustad med sortering för fem fraktioner: förpackningar av ofärgat glas, förpackningar av färgat glas, plastförpackningar, pappersförpackningar och restavfall. På stationerna finns dessutom pantrör.
Evenemangshyra
2 500 kr 			
per evenemang, 3-6 dagar.
Avgiften inkluderar in- och utkörning av sorteringsstationen samt sluttömning av de olika fraktionerna.
Extra tömning, vardag
Hyra av utbyteskärl

625 kr/tillfälle
625 kr/evenemang
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Ordlista
ANSLUTNINGSAVGIFT
Anslutningsavgift för kärl som tas ut
i samband med tecknande av helt nytt
abonnemang. En engångsavgift för
kärlhyran.
AVROP
Begära leverans av kontrakterad vara.
BRÄNNBART AVFALL
Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat.
BUDNING
Sända bud efter. Hämtning vid enstaka tillfälle.
BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
Avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad.
ELAVFALL
Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk
eller elektronisk funktion. Omfattas
av producentansvar.
FARLIGT AVFALL
Avfall som har en eller flera farliga
egenskaper, till exempel giftigt,
cancerframkallande, explosivt eller
brandfarligt.
FASTIGHETSNÄRA INSAMLING
(FNI)
Insamling på eller i direkt anslutning
till de fastigheter där avfallet uppkommit.
FÖRPACKNINGAR OCH
TIDNINGAR
Pappersförpackningar, förpackningar
av metall, plast, ofärgat och ofärgat
glas samt tidningar och returpapper.
Omfattas av producentansvar.
GROVAVFALL
Hushållsavfall som är så tungt eller
skrymmande att det inte är lämpligt
att samla in i säck eller kärl.

GRUNDAVGIFT
Grundavgiften ska täcka kostnader
för information, rådgivning, avfallsplanering, kundservice, fakturering
och administration. Dessutom ingår
kostnader för ÅVC. Grundavgiften
belastar samtliga kunder.
HUSHÅLLSAVFALL
Avfall som kommer från hushåll och
avfall från annan verksamhet som till
sin typ eller sammansättning liknar
det avfall som kommer från hushåll.
KÄLLSORTERING
Sortering eller separering av avfall på
samma plats där avfallet uppkommit,
till exempel i hushållet.
KÄRLAVGIFT
Kärlavgiften ska täcka kostnader för
insamling, hämtning och behandling
av avfallet. Här ingår hämtningspersonal och -fordon, avgifter för
förbränning eller annan behandling
samt deponering av aska efter förbränningen etc.
KÄRL- OCH SÄCKAVFALL
Den del av hushållsavfallet som läggs
i kärl eller säck, det vill säga exklusive avfall till materialåtervinning,
grovavfall, elavfall och farligt avfall.
MATAVFALL
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök,
butiker och livsmedelsindustrin) som
av kommersiell eller annan orsak inte
gått till konsumtion.
PRODUCENTANSVAR
Producenters ansvar för vissa utpekade produkter under hela dess
livscykel inklusive design, produktion
och omhändertagande som avfall.
RESTAVFALL
Den fraktion som återstår när avfallet
har källsorterats, när t.ex. matavfall,
förpackningar och returpapper samt
elavfall och farligt avfall har sorterats
bort.
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RÖTNING
Anaerob (syrefri) behandlingsmetod
för matavfall där biogas bildas.
VITVAROR
Vanligen större elektriska hushållsprodukter, typ diskmaskin, tvättmaskin och kylmöbler.
ÅTERANVÄNDNING
Användning av en kasserad produkt
utan föregående förädling.
ÅTERVINNING
Användning, behandling och omhändertagande av material, näringsämnen
eller energi från avfall.
ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)
Bemannad större anläggning för mottagning av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall etc.
ÅTERVINNINGSSTATION (ÅVS)
Obemannad mindre anläggning för
mottagning av förpackningar och
returpapper.

