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RENHÅLLNINGSTAXA 2018

för Ulricehamns kommun.
Taxan gäller för Ulricehamns kommun och tillämpas from 2018-01-01.
Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap, 4 – 6 § Miljöbalken kan utgå för bortforsling
och slutligt omhändertagande av hushållsavfall samt avfall, hos annan verksamhet, som
är jämförligt med hushållsavfall. Hanteringen omfattar kommunens hela område.
Insamling och behandling av hushållsavfall sker med hjälp av entreprenör, Ad Infinitum
Recycling AB.
För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering skall innehavare av fastighet
betala avgifter (grundavgift, hämtningsavgift samt viktavgift) för hushållsavfall enligt
denna taxa. Grundavgiften betalas av alla som har en fastighet, oavsett om man har
dispens från sophämtning skall man betala grundavgift. Grundavgiften är per lägenhet.
Hämtningsavgiften baseras på kärlstorlek samt vilket hämtningsintervall man har. Utöver
dessa avgifter tillkommer en rörlig avgift som är baserad på antalet kilo avfall som finns i
kärlet vid tömning.
Kärlhämtning av utsorterat matavfall från livsmedelsverksamheter (restauranger,
skolmatsal, servicehus och storkök mm) sker i Ulricehamns tätort.
Fastighetsägaren, eller den som istället för fastighetsägaren är skattskyldig för
fastigheten vid faktureringstillfället, skall erlägga angivna avgifter till respektive
entreprenör. Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade
hämtningsförhållanden till entreprenören. Vid försäljning av fastighet skall en skriftlig
anmälan göras med information om den nya ägarens namn och adress samt tidpunkt vid
vilken den nye ägaren skall debiteras. Eventuell dispensansökan hanteras av Miljö och
Samhällsbyggnad på Ulricehamns kommun.
Av ändringen förorsakad ökning eller minskning av renhållningsavgifterna regleras
omgående eller vid påföljande debiteringstillfälle.

Taxan innehåller följande delar som omfattas av det kommunala ansvaret:
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2

Fast avgift
Fast avgift för kärlhämtning
Rörlig avgift/kg avfall
Fast avgift för kärlhämtning av utsorterat matavfall från livsmedelsverksamheter
(Restauranger, skolmatsal, servicehus, och storkök mm)
Rörlig avgift/kg matavfall
Grovavfall
Latrin
Slam från enskilda brunnar
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1.1

FAST AVGIFT PER HUSHÅLL I VILLA/LÄGENHET ELLER FRITIDSHUS.

Avgiften avser täckning av kostnader för bl. a avfallsplanering, kundservice, Övreskogs
återvinningscentral, omhändertagande av farligt avfall, grovavfallshämtning m m:

Pris: Kr/år exkl. moms

Pris: Kr/år inkl. moms

Året runt boende

288

360

Fritidshus med
sommarhämtning

144

180

1.2 a) KÄRLHÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT
AVFALL FRÅN HANDEL, KONTOR OCH INDUSTRIER ETC.
Avser den restfraktion som uppstår efter utsortering av t ex förpackningar och eventuellt utsorterat
komposterbart avfall.
Fast avgift för kärlhämtning

Året runt
boende

Gäller innanför samt utanför kommunalt
VA-område.
Pris: Kr/år inkl. moms
(exkl. moms)

1ggr/2veckor

Kärl om
< 240
liter
Kärl om
370 liter
Kärl om
> 660 liter

1ggr/vecka

2ggr/vecka

Gäller enbart utanför kommunalt
VA-område.
(Kräver dispens från miljökontoret)
Pris: Kr/år inkl. moms
(exkl. moms)

1ggr/4veckor

4ggr/år

2ggr/år

713

1 425

2 850

463

288

200

(570)

(1140)

(2280)

(370)

(230)

(160)

813

1 625

(650)

(1 300)

1 138

2 275

(910)

(1820)

Fritidshus med sommarhämtning

Hämtningsfrekvens:
10 ggr/år (1 maj-15 sept)
Pris: Kr/år inkl. moms (exkl. moms)

Kärl om < 240 liter

425 (340)

Ovanstående avgifter avser maskinell tömning med kärl uppställt vid tomtgräns eller motsvarande
angöringspunkt. För hämtning av kärl på annan plats inom fastighet får överenskommelse träffas
mellan abonnent och entreprenör.
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I den fasta avgiften/kärl om  240 liter ingår kostnaden för av kommunen tillhandahållna kärl. Kärl
mellan 370 och 660 liter får abonnenten själv införskaffa (förslagsvis genom avfallsentreprenören)
och bekosta.
Vid insamling utan vägning, pga. fordonshaveri el.dyl. debiteras abonnent medeltalet av de 5
senaste vägningarna.

1.2 b) RÖRLIG AVGIFT INKL. BEHANDLINGSAVGIFT AV BRÄNNBART
HUSHÅLLSAVFALL.
Rörlig avgift inkl. behandlingsavgift

Pris: Kr/kg inkl. moms (exkl. moms)
Året runt boende/ sommarhämtning

3,00 (2,40)

1.3 a) KÄRLHÄMTNING AV UTSORTERAT MATAVFALL FRÅN
LIVSMEDELSVERKSAMHETER (RESTAURANGER, SKOLOR, SERVICEHUS OCH
STORKÖK MM). INFÖRS SUCCESSIVT I KOMMUNEN MED START I ULRICEHAMNS
CENTRALORT.
Påsar som används till matavfallsinsamlingen skall vara biologiskt nedbrytbara och vara avsedda
för rötning och uppfyller kraven enligt SS EN-1342.
Fast avgift för kärlhämtning 140l kärl

Verksamhet med matavfall

Kärl om 140 liter

Hämtningsfrekvens:
1 ggr/vecka

Hämtningsfrekvens
1 ggr/2 vecka

inkl 50 st innersäckar
och 240 st påsar

inkl 25 st innersäckar
och 120 st påsar

Pris: Kr/år exkl. moms

Pris: Kr/år exkl. moms

(inkl. moms)

(inkl. moms)

1600 (2000)

800 (1000)

Kostnad för köp av extra innersäck samt påsar

Typ av påse (förpackningsmängd)

Pris: Kr/förpackning exkl. moms (inkl. moms)

Innersäck (25st)

84,00 (105,00)

45-liters matavfallspåse (20 st)

63,00 (78,75)
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Ovanstående avgifter avser maskinell tömning av matavfallskärl uppställt vid tomtgräns eller
motsvarande angöringspunkt. För hämtning av kärl på annan plats inom fastighet får
överenskommelse träffas mellan abonnent och entreprenör.
I den fasta avgiften för kärlhämtning ingår kostnaden för av kommunen tillhandahållna 140 l kärl
samt ett visst antal säckar samt påsar enligt ovanstående tabell.
Vid insamling utan vägning, pga. fordonshaveri el.dyl. debiteras abonnent medeltalet av de 5
senaste vägningarna.

1.3 b) RÖRLIG AVGIFT INKL. BEHANDLINGSAVGIFT AV MATAVFALL.
Rörlig avgift inkl. behandlingsavgift

Pris: Kr/kg exkl. moms (inkl. moms)
Verksamhet med matavfall

1,00 (1,25)

1.4 GROVAVFALL FRÅN HUSHÅLL
Avlämnande av grovavfall från enskilda hushåll i kransorterna får ske kostnadsfritt enligt särskilt
hämtningsschema och på angivet hämtningsställe. Hämtningsstället är vid dessa tillfällen
bemannat. Schema finns på UEABs hemsida samt i miljökalendern.
Med grovavfall avses skrymmande avfall som uppkommer tillfälligtvis, t ex uttjänta möbler. Utöver
grovavfall får vid dessa tillfällen lämnas skrot, brännbart och icke brännbart avfall samt farligt
avfall. Dock ej emballerat avfall av annat slag, t ex hushållsavfall.
Avfall från enskilda hushåll för förbränning eller annan behandling får avlämnas vid kommunens
återvinningscentral vid avfallsanläggningen.

2.1 LATRIN
Hämtningsställe för latrinbehållare är i anslutning till kärl. Avgifterna nedan inkluderar behållare,
hämtning (av max. 15 kg/behållare) och behandling.

Behållartyp: engångsbehållare 45 l.
Pris: Kr/år inkl. moms (exkl. moms)

Sommarhämtning
Fritidshus/badplatser

7 350 (5 880)

10 ggr/år (1 maj – 15 september)
Budning

2 625 kr/gång (2 100)
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2.2 SLAM FRÅN ENSKILDA BRUNNAR
Avser slamsugning av slamavskiljare och tömning av slutna tankar samt transport till
behandlingsanläggning.

Avgift per tömning och anläggning inkl. behandlingsavgift för slamsugning av
slamavskiljare. Priserna avser max 15 m slanglängd och upp till 2 brunnar per anläggning.

Volym
0
1,6
3,1
4,6

-

1,5
3,0
4,5
6,0

m³
m³
m³
m³

För anläggningar <6m3
uttages en grundavgift
+ ett volympris för
volym över 6m3 om

Vid regelbunden hämtning
Pris: kr/st
inkl moms
(exkl moms)
670 kr
( 536 kr)
810 kr
( 648 kr)
1 130 kr
( 904 kr)
1 445 kr
( 1 156 kr)

Vid hämtning efter budning
Pris: kr/st
inkl moms
(exkl moms)
925 kr
( 740 kr)
1 215 kr
( 972 kr)
1 570 kr
( 1 256 kr)
1 830 kr
( 1 464 kr)

1 640 kr

( 1 312 kr)

2 020 kr

( 1 616 kr)

385 kr

( 308 kr)

385 kr/m3

( 308 kr)

Avgift per tömning och anläggning inkl. behandlingsavgift för tömning av slutna tankar.
Priserna avser max 15 m slanglängd och upp till 2 brunnar per anläggning.

Volym
0
1,6
3,1
4,6

-

1,5
3,0
4,5
6,0

m³
m³
m³
m³

För anläggningar <6m3
uttages en grundavgift
+ ett volympris för
volym över 6m3 om

Vid regelbunden hämtning
Pris: kr/st
inkl moms
(exkl moms)
710 kr
( 568 kr)
1 015 kr
( 812 kr)
1 395 kr
( 1 116 kr)
1 795 kr
( 1 436 kr)

Vid hämtning efter budning
Pris: kr/st
inkl moms
(exkl moms)
1 110 kr
( 888 kr)
1 405 kr
( 1 124 kr)
1 825 kr
( 1 460 kr)
2 125 kr
( 1 756 kr)

2 010 kr

( 1 608 kr)

2 340 kr

( 1 872 kr)

385 kr/m3

( 308 kr)

385 kr/m3

( 308 kr)

Tillägg för slanglängd >15 meter med 15 kr (inkl. moms) per påbörjad 10 meters längd.
Tillägg för ytterligare brunn inom samma anläggning och inom slanglängden
35 m från fordonets uppställningsplats: 285 kr/st (inkl. moms)
Behandlingsavgift för våtslam till avvattning i avloppsverk: 155 kr/ton (exkl. moms)
Behandlingsavgift för avvattnat slam till Övreskogs ÅVC: 103 kr/ton (exkl. moms)

