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Renhållningsordningen bestämmer avfallshanteringen i kommunen. En del av det dokumentet heter Föreskrifter om 
avfallshantering för Vetlanda kommun. Enligt detta dokument 7 § ska det finnas Renhållningsavgifter för Vetlanda 
kommun. 

 

Bestämmelser 
 

1 §. Denna föreskrift är antagen av kommunfullmäktige för Vetlanda kommun 2016-12-16 § 198 och 
gäller fr.o.m. 2016-01-01 och tills vidare. 
I och med denna föreskrift upphör Renhållningsavgifter för Vetlanda kommun som var antagen av 
kommunfullmäktige 2014-11-19, § 166. 

Giltighet 

2 §. Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Vetlanda kommun 8 §, fastighetsägaren eller den 
som istället för fastighetsägaren är skattskyldig för fastigheten ska erlägga avgift för renhållningstjänst 
enligt kommunens gällande renhållningsavgifter. Avgiftsskyldigheten kan dock efter överenskommelse 
med renhållaren överföras på nyttjanderättshavaren. Om nyttjanderättshavaren inte sköter sin 
avgiftsskyldighet återgår betalningsskyldigheten till fastighetsägaren. 
I annat fall ska avfallslämnaren erlägga avgift enligt för kommunen gällande renhållningsavgifter. 

Avgiftsskyldig
het  

3 §. Renhållningsavgifter erläggs till Njudung Energi Vetlanda AB. Renhållningsavgifter debiteras på 
fakturan angiven period. Icke periodiska tjänster faktureras efter utförande. Fakturan ska betalas 
senast på den förfallodag som anges. 

Erläggande av 
renhållningsa

vgift 
4 §. Alla avgifter i kommunens renhållningsavgifter är angivna i Svenska kronor. Lagstadgad skatt på 
avfallsbehandlingsavgift på avfall och moms 25 % ingår i avgifterna om inget annat anges. 

Skatt och 
moms 

5 §. 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. 

Försenings 
avgifter 

6 §. Ändrade hämtningsförhållanden som medför avgiftsändring ska fastighetsägaren eller 
nyttjanderättsinnehavaren snarast anmäla till Njudung Energi Vetlanda AB. 

Ändrade 
hämtnings 

förhållanden 
7 §. Kommunens renhållare enligt uppdrag från kommunfullmäktige är Njudung Energi AB.  
Renhållaren äger inom fastställda avgiftsramar rätten att besluta om mindre avvikelser från 
bestämmelserna.  
Med hushållsavfall, kärlavfall, grovavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall menas de avfall som 
definieras i Föreskrifter om avfallshantering för Vetlanda kommun 9 §. 

Tillämpningar 

8 §. Kommunens renhållningsavgifter är till för att med varken förlust eller vinst täcka de utgifter som i 
samband med den lagstadgade hanteringen av hushållsavfall uppstår i Vetlanda kommun. 
Renhållningsavgifter finansierar därmed kostnader för insamling, transport och behandling av 
hushållsavfall, kostnader för administrativ verksamhetsutövning, samt kostnader för utnyttjande av 
Flishults återvinningscentral rörande hushållsavfall från Vetlanda kommun.  
Fastighetsägare till bebyggd fastighet är skyldig att inneha kommunalt renhållningsabonnemang med 
undantag av giltig dispens från Miljö- och byggförvaltningen. 

Renhållningsa
vgifter och 

abonnemang 

9 §. Varje renhållningsabonnemang består av en rörlig och en fast avgift. 
 

Rörlig avgift finansierar: 
• Inköp av sopkärl och miljöbox för farligt avfall 
• Inköp och hantering av gröna och röda sopsorteringspåsar 
• Lastnings- och transportkostnader av kärlavfall från hushåll 
• Optisk sortering och slutbehandling av kärlavfall så som biologisk behandling, 

förbränning och deponering, samt erläggande av statlig skatt 
• Insamling, transport och omhändertagande av farligt avfall som hämtas från hushåll  
• Insamling, transport och omhändertagande av grovavfall som hämtas från hushåll  

 

Fast avgift finansierar:  
• Mottagareservice, drift- och finansiella kostnader för hushållsavfallsrelaterade 

verksamhetsområden på Flishults återvinningscentral rörande hushållsavfall från 
Vetlanda kommun. 

• Omhändertagande från hushåll härstammande farligt avfall, grovavfall och 
trädgårdsavfall som inkommer från Vetlanda kommuns invånare till Flishults 
avfallsanläggning. 

• Renhållarens administrativa verksamhetsutövning som informationsverksamhet, 
kundservice, avfallsplanering och verksamhetsutveckling inom hushållsavfall. 

  

Rörlig avgift 
och  

fast avgift 
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Avgiftsskyldighet rörande fast avgift gäller även vid tillfällen när man har giltig befrielse från att lämna 
hushållsavfall, eller har beviljat uppehåll i sophämtning, eller är befriad från sophämtning för obebodd 
fastighet. 
10 §. Renhållningsavgifter för sopor är framräknade för att täcka kostnader för omhändertagande av 
sorterat hushållsavfall i enlighet med renhållarens sorteringsanvisningar. Om renhållaren anser att 
lämnat avfall för hämtning är helt eller delvis osorterat har renhållaren rätt att efter kontakt med 
avfallslämnaren tillfälligt tillämpa taxan Budad hämtning av OSORTERAT hushållsavfall. 

Sorterat 
hushållsavfall  

11 §. Om utförandet av någon lagstadgad renhållningstjänst som anges i denna föreskrift kräver 
särskild tömnings- eller hämtningsprocedur, specialfordon, extra teknisk hjälputrustning, ökad 
bemanning eller särskild avfallsbehandling har renhållaren rätt att ta ut löpande timavgift enligt taxan 
Särskilt arbete. Minsta tidsupplösning är 0,5 timme.  

Särskilt 
arbete 

12 §. Farligt avfall och grovavfall hämtas utan extra kostnad från kund med sopabonnemang under 
pågående hämtningsperiod om inget annat anges vid den respektive taxan. Sorterat farligt avfall i 
miljöbox hämtas vid sophämtning när boxen med stängt lock är ställd jämte sopkärlet. Grovavfall 
hämtas efter budning en gång per månad enligt årsschema som är tillgängligt i www.njudung.se. 

Avgiftsfri 
hämtning 

13 §. Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Vetlanda kommun 33 §, vid av renhållaren 
accepterat uppehåll i sophämtning är fastighets- eller nyttjanderättshavaren skyldig att under 
uppehållstiden betala tidsproportionell del av taxan Fast avgift. Begäran om uppehåll ska lämnas till 
Njudung Energi Vetlanda AB senast en (1) månad före avsedd uppehållsperiod. Uppehållets längd ska 
vara minst 6 månader och får inte överstiga 24 månader. 

Uppehåll i 
sophämtning 

14 §.  Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Vetlanda kommun 34 §, vid av renhållaren 
beviljad befrielse från sophämtning är fastighets- eller nyttjanderättshavaren skyldig att under tiden 
fastigheten är obebodd betala tidsproportionell del av taxan Fast avgift. 

Obebodd 
fastighet 

15 §.  Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Vetlanda kommun 34 §, obebyggd fastighet och 
obebyggd tomtmark omfattas inte av denna föreskrift. 

Obebyggd 
fastighet och 

tomtmark 
16 §. Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Vetlanda kommun 44 §, avgiftsskyldig som 
enligt beviljad och giltig ansökan hos Miljö- och byggförvaltningen befriats från skyldigheten att 
lämna hushållsavfall är skyldig att betala renhållningsavgift enligt taxan Fast avgift. 

Eget 
omhändertag
ande av avfall 

17 §. Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Vetlanda kommun 32 §, vid av renhållaren 
accepterad situation för sambruk av ett eller flera sopkärl betalar varje kärldelande hushåll enligt 
följande:     (A – F) x K                                 A = Årsabonnemangsavgift per valt kärl      F = Fast avgift 
                              H                             K = Antal kärl som delas     H = Antal hushåll som delar kärl 
 

Godtagbart abonnerad kärlvolym per hushåll som delar kärl ska vara minst 30 liter per vecka. 
Renhållningsavgift för kärldelande hushåll faktureras till var och en av dem för sig om inget annat är 
överenskommet med renhållaren. 

Gemensamt 
sopkärl, 

kärldelning 

18 §. Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Vetlanda kommun 24 § har renhållaren rätt att i 
samband med sophämtning debitera avgift enligt följande: 
 

• Dragvägstillägg tas när erforderlig dragväg är längre än 10 meter från tomtgränsen till 
sopkärlets handtag, alternativt från sopbilens närmast möjliga inlastningspunkt till sopkärlets 
handtag. 
 

• Placeringstillägg tas per sopkärl, per tömningstillfälle och per placeringsanledning för sig: 
o när sopkärl behöver bli hämtat genom att dörr eller grind måste öppnas/forceras,  
o när sopkärl behöver bli hämtat över 5 gradigt lutande mark eller från annat markplan,  
o när sopkärl behöver bli förflyttat sammanlagt mer än 2 meter på ej hårt packat underlag  
o när sopkärlets lock, trots tidigare anmärkning inte kan stängas på grund av överfyllning. 

 

Om erforderlig dragväg överstiger 50 meter och/ eller om sopkärl behöver bli förflyttat sammanlagt 
mer än 5 meter på ej hårt packat underlag har renhållaren rätt att tillämpa taxan Särskilt arbete. 

Dragvägstilläg
g och  

Placeringstillä
gg 

19 §.  Slamtömningsavgifter finansierar: 
• Tömningsarbete, transport och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar, 
• Renhållarens informationsverksamhet, kundservice, avfallsplanering, verksamhetsutveckling,  
• Kostnader för debitering och fakturering. 

Slamtömnings
avgift 

20 §. Deltömning av en slamanläggning innebär en separat bortsugning av slamfasen där vattenfasen 
lämnas kvar i brunnen. Deltömning är inte tillämpbar vid tömning av slutna tankar, minireningsverk 
och liknande anläggningar, samt vid tömning av fosforfilter och fettavskiljare.  

Deltömning  

21 §. Med stöd av Föreskrifter om avfallshantering för Vetlanda kommun 36 a §, om vid Slanglängds 

+F 
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tömningstillfället erforderliga slanglängden mellan slambilens slangavslutningspunkt och 
avloppsanläggningens tömningsställe överstiger 20 meter debiteras avgift enligt taxan 
Slanglängdstillägg. Behov av slanglängd över 50 m räknas som taxesituation Särskilt arbete. 

tillägg 

22 §. Slamtömning på minireningsverk och liknade avloppsanläggningar utförs enligt de 
tömningsinstruktioner som renhållaren ska ha tillgång till innan arbetet får påbörjas.  
Tömningskostnad debiteras enligt de taxor som anger heltömning av slamuppsamlare, samt vid 
tidskrävande tömningsarbete tillkommer timavgift enligt taxan Särskilt arbete.  
Om renhållaren med det anlända slamfordonet inte kan utföra sitt arbete på grund av brist på 
tömningsinstruktion har den rätt att debitera kostnad enligt taxan Bomkörning. 

Mini- 
reningsverk  
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AVGIFTER FÖR TÖMNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV SORTERAT KÄRLAVFALL FÖR 

PERMANENTBOENDE OCH PERMANENT VERKSAMHET  

 
 

Sopkärl, töms två gånger varje vecka 

Kärlstorlek 

(liter) 
Avgift per år  

Avgift per år utan 

moms 

190 8930  7144 
240 11020  8816 
370 14600  11680 
660 28900  23120 

 

 

Sopkärl, töms varje vecka 

Kärlstorlek 

(liter) 
Avgift per år  

Avgift per år utan 

moms 

80 2340  1872 
140 2920  2336 
190 3850  3080 
240 4780  3824 
370 6610  5288 
660 13380  10704 

 

 

Sopkärl, töms varannan vecka 
Kärlstorlek 

(liter) 
Avgift per år  

Avgift per år 

utan moms 

80 1150  920 
140 1410  1128 
190 1860  1488 
240 2400  1920 
370 3300  2640 
660 6570  5256 
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Sopkärl, töms var fjärde vecka 

Kan endast medges efter skriftlig begäran till renhållaren. 
Kärlstorlek 

(liter) 
Avgift per år 

80 950 
140 1270 
190 1540 
240 1810 
370 2300 

 

 

Sopkärl, töms i var tredje månad 

 Inget nytt abonnemang beviljas. Två hämtningar av grovavfall per kalenderår ingår i abonnemanget. 

Kärlstorlek 

(liter) 
Avgift per år 

80 740 
140 820 
190 910 

 

 

Sopkärl, töms i var sjätte månad  

Inget nytt abonnemang beviljas. En hämtning av grovavfall per kalenderår ingår i abonnemanget. 
Kärlstorlek 

(liter) 
Avgift per år 

80 620 
140 730 

 

 

Container, töms varje eller varannan vecka 

Tömningsfrekvens 
Container 

(m3) 
Avgift per år  

Avgift per år 

utan moms 

Varje vecka 8 72080  57664 
Varje vecka 10 116500  93200 

Varannan vecka 8 36040  28832 
Varannan vecka 10 56050  44840 
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Underjordsbehållare, töms varje vecka 
Behållarens volym 

(Liter) 
Avgift per år  

Avgift per år utan 

moms 

1300 21450  17160 
3000 41300  33040 
5000 67400  53920 

 

 

Underjordsbehållare, töms varannan vecka 
Behållarens volym 

(Liter) 
Avgift per år  

Avgift per år utan 

moms 

1300 10800  8640 
3000 20600  16480 
5000 33700  26960 

 

 

Underjordsbehållare, töms var tredje vecka 
Behållarens volym 

(Liter) 
Avgift per år  Avgift utan moms 

1300 7050  5640 
3000 13500  10800 
5000 22100  17680 

 

 

Underjordsbehållare, töms efter budning 

Efter beställning utförs arbetet inom en vecka 

Behållarens volym 

(Liter) 

Avgift per 

tömningstillfälle 

 Avgift per 

tömningstillfälle utan 

moms 

1300 850  680 
3000 1290  1032 
5000 1770  1416 
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AVGIFTER FÖR TÖMNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV SORTERAT KÄRLAVFALL FÖR 

SÄSONGSBOENDE OCH SÄSONGSVERKSAMHET  

 
 

13 tömningar av sopkärl (varannan vecka, samt fyra veckor till sista tömning) 

Tömningsperiod: beroende på tömningsdagen mitten av april – slutet av oktober. 

Kärlstorlek 

(liter) 
Avgift per år  

Avgift per år utan 

moms 

80 890  712 
140 1190  952 
190 1310  1048 
240 1550  1240 
370 1990  1592 
660 3950  3160 

 

 
6 tömningar av sopkärl (varannan vecka, samt fyra veckor till sista tömning) 

Tömningsperiod: beroende på tömningsdagen från mitten av juni – till mitten av september. 

Kärlstorlek 

(liter) 
Avgift per år 

 Avgift per år utan 

moms 

80 500  400 
140 690  552 
190 790  632 
240 980  784 
370 1150  920 
660 2050  1640 

 

 

1 tömning av sopkärl i slutet av augusti 

Kan endast medges efter skriftlig begäran till renhållaren. 
En hämtning av el- och grovavfall ingår i abonnemanget. 

 
Kärlstorlek 

(liter) 
Avgift per år 

80 320 
140 390 
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Tilläggspaket för tömning av sopkärl 

Tömning sker efter Trettonhelgen, Sportlovet, Påsklovet och Höstlovet. 
Hämtning av grovavfall ingår inte i tilläggspaketet. 

 
Kärlstorlek 

(liter) 
Avgift per år 

 Avgift per år utan 

moms 

80 260  208 
140 370  296 
190 460  368 
240 560  448 
370 730  584 
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AVGIFTER FÖR ÖVRIGA RENHÅLLNINGSSTJÄNSTER 

 

Budad hämtning av sorterat hushållsavfall  

Tjänstens tidsperiod och tömningsförlopp anpassas efter kundens behov. 
Vid behov avgift för utplacering av kärl eller container tillkommer. 

Nyttjande av denna tjänst berättigar inte till kostnadsfri nyttjande av Flishults avfallsanläggning. 
 

  
Utförs  

inom 3 arbetsdagar 

Utförs inom en 

månad   

 
Volym 

(liter) 
Avgift Avgift 

Säck 160 350 150 

Kärl 
80 350 150 

140 350 150 

 190 400 170 
 240 500 200 
 370 600 260 
 660 800 400 

Container per m3 730 530 

 

Budad hämtning av löst brännbart eller löst komposterbart avfall i container 

Efter beställning utförs arbetet inom överenskommen tid. 

Avgift per m3 Avgift utan moms 

300 240 

 

Budad hämtning av OSORTERAT hushållsavfall 

Efter beställning utförs arbetet inom överenskommen tid. 

 
Volym 

(liter) 

Avgift per volym och 

per tillfälle 

Säck 160 550 
Kärl 80 400 

 140 550 
 190 700 
 240 750 
 370 800 
 660 1400 

Container Per varje m3 
1600 
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Fast avgift 

 Fast avgift ingår i varje renhållningsabonnemang.  
Avgift per kalenderår per 

hushåll eller verksamhet 
 

Avgift utan 

moms 

320  256 

 

 

Utplacering, byte eller inhämtning av sopkärl, trädgårdskärl och container 

Efter beställning utförs arbetet inom 15 dagar, i annat fall vid nästa tömningstillfälle. 

 Avgift per behållare  
Avgift utan 

moms 

Kärl 215  172 
Container 1050  840 

 

 

16 tömningar av trädgårdskärl (varannan vecka) 

Tömningsperiod: beroende på tömningsdagen från mitten av april – till mitten av november. 

Kärlstorlek 

(liter) 
Avgift per år 

370 590 
 

 

Tömning av extra säck 

I samband med ordinarie tömning av sopkärl eller trädgårdskärl. 
Vattentålig säck ska ställas jämte sopkärl, max 15 kg/säck.  

Ingen föranmälan behövs. 
Vid sopkärlsavfall i säck ska avfallet vara sorterat i olikfärgade påsar. 

 
Avgift per 
säck och 

hämtningstillfälle 
Avgift utan moms 

79 63 

 

 

Extra tömningar av trädgårdskärl  

Tjänsten kan erhållas upp till två veckor före och två veckor efter den ordinarie tömningsperioden. 

Tjänsten ska senast en vecka i förväg beställas.  

Kärlstorlek 

(liter) 

Avgift per kärl och 

tömningstillfälle 

370 79 
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Dragvägstillägg för sopkärl  

Dragavstånd Avgift per behållare och 
hämtningstillfälle 

>10 – 25 m 24 
>25 – 50 m 39 

 

Beräknad årlig kostnad per behållare 

Antal tömningar 
per år 

Kostnad vid 
dragavstånd 
>10 – 25 m 

Kostnad vid 
dragavstånd 
>25 – 50 m 

1 24 39 

2 48 78 

4 96 156 

6 144 234 

13 312 507 

26 624 1014 

52 1248 2028 

 

 

Placeringstillägg för sopkärl  
Avgift per tillfälle, per behållare och per 

placeringshändelse 

17 

   

Beräknad årlig kostnad per behållare vid en (1) placeringshändelse 

Antal tömningar 

per år 

Avgift 

per år 

1 17 

2 34 

4 68 

6 102 

13 221 

26 442 

52 884 
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Latrinhämtning i engångsbehållare 
Avgift per behållare och per 

hämtningstillfälle 

350 

 

 

Avgift efter 12:e besök inom ett kalenderår på Flishults avfallsanläggning  
Avgift per varje 

enskilt besök 
 Avgift utan moms 

100  80 

 

 

Utkörning av soppåsar över 9 kartonger till kundens anläggning  
Avgift per varje 

enskilt 

utkörningstillfälle 

 Avgift utan moms 

300  240 

 

 

Särskilt arbete 

Se även bestämmelser 11 §. Sidan 3 

Avgift per timme  Avgift utan moms 

480  384 

 

 

 

Östanå fritidsområde i Vetlanda 
 

Abonnemang för permanent- och säsongsboende i området 
där kärlavfall läggs i avsedda underjordsbehållare. 

 

 Avgift per år 

Permanentboende 1300 

Säsongsboende 630 

 



Renhållningsavgifter för Vetlanda kommun 2019 
Denna utgåva gäller från och med 2017-01-01. Alla avgifter inkluderar moms 25 % om inget annat anges 
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AVGIFTER FÖR TÖMNING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

 

 

Schemalagd deltömning av slamavskiljande brunn 

Upp till två stycken slamtömningar kan schemaläggas per kalenderår. 
 

Volym 
Avgift per 

tömningstillfälle 

upp till 3 m3 785 
upp till 6 m3 1120 

per m3 över 6 m3 170 

 

 

Schemalagd heltömning av slamuppsamlare* 

(*) Med slamuppsamlare menas slambrunnar med eller utan slamavskiljare, 
slutna slamtankar, samt minireningsverk och liknande. 

 

Upp till två stycken slamtömningar kan schemaläggas per kalenderår. 
 

Volym 
Avgift per 

tömningstillfälle 

upp till 3 m3 1200 
upp till 6 m3 1600 

per m3 över 6 m3 200 

 

 

Samtidig tömning av BDT-brunn inom samma slangradie 

Volym 
Avgift per 

tömningstillfälle 

upp till 1 m3 480 

 

 

Tömning av fettavskiljare och fosforfilter 

 

 

Avgift per 

tömningstillfälle 
Avgift utan moms 

Framkörning per 

fastighet 
570 456 

Bortforsling, per m3 1350 1080 
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Budad deltömning av slamavskiljande brunn 

Efter beställning utförs arbetet inom en vecka. 

Volym 
Avgift per 

tömningstillfälle 

upp till 3 m3 1030 
upp till 6 m3 1380 

per m3 över 6 m3 170 

 

Budad heltömning av slamuppsamlare* 

Efter beställning utförs arbetet inom en vecka. 

Volym 
Avgift per 

tömningstillfälle 

upp till 3 m3 1450 
upp till 6 m3 1850 

per m3 över 6 m3 200 

 

Akut heltömning av slamuppsamlare* 

Efter beställning utförs arbetet inom 24 timmar. 

Volym 
Avgift per 

tömningstillfälle 

upp till 3 m3 1750 
upp till 6 m3 2150 

per m3 över 6 m3 200 

 

Slangländstillägg 

Se även bestämmelser 21 §. Sidan 4 

Över 20 m och 

upp till 50 m 

Avgift per brunn och 

tömningstillfälle 

330 

 

Framgrävning av brunnslock 
Avgift per brunnslock och 

tömningstillfälle 

480 

 
Bomkörning 

När tömning har ej kunnat genomföras av anländ slambil. 

Avgift per fastighet och per 

framkörningstillfälle 

540 
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