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Avfallstaxan Emmaboda 

Avgifter för fastigheter och verksamheter i Emmaboda kommun 

Antagen av kommunfullmäktige 2021-11-29 

Träder i kraft 2022-01-01 



 

 

 

Alla betalar lika för sophämtningen 

Oavsett om du bor i tätort eller långt ut på landsbygden  

betalar vi kommuninvånare lika för samma tjänst.  

Den hantering vi har av avfallet bekostas helt och hållet  

av avfallstaxan utan stöd från skattemedlen. 

 

 

 

 

Regler och taxor 

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i Emmaboda 

kommuns egen renhållningsordning som kommunfullmäktige fastställer. Det är också 

kommunfullmäktige som beslutar om avfallstaxan. 

Avfallstaxan för Emmaboda kommun är antagen av kommunfullmäktige 2021-11-29 och 

gäller från 2022-01-01 

 

 

 

 

 

I Emmaboda kommun är det Emmaboda Energi som sköter hämtning och hantering av 

hushållsavfallet. Det är även hos Emmaboda Energi du kontaktar vid ansökningar eller 

beställningar av det som nämns i denna information. 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden exempelvis Uppehåll i hämtning, 

kompostering och gemensamma avfallsbehållare sköts av Bygg- och miljöenheten på 

Emmaboda kommun. 
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Allmänna bestämmelser 
 

Avgifterna i avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning 

eller annan miljövänligt avfallshantering stimuleras. 

1.1 Definition 
Med hushållsavfall (kommunalt avfall) avses avfall 
som uppkommer från hushåll och därmed jämförlig 
avfall från annan verksamhet. 
Med fastighetsinnehavare avses den som är 
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. 
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att 
omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har 
rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

1.2 Avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare till fastighet där 
hushållsavfall uppkommer, är avgiftsskyldig och ska 
teckna abonnemang för aktuella avfallsslag. 
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgifter 
enligt avfallstaxa. 
Ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängder, 
behållares placering eller annan ändring som berör 
abonnemang eller avfallshanteringen ska 
omgående anmälas till Emmaboda Energi och Miljö 
AB nedan benämnt Emmaboda Energi. 

1.3 Betalning 
Betalning av avgifter enligt denna taxa ska ske till 
Emmaboda Energi. Fakturering av abonnent med 
avfallsabonnemang sker månad-, kvartal- eller 
halvårsvis. Abonnent med enbart grundavgift 
faktureras halvårsvis. 

1.4 Avgifter för hushållsavfall 
Grundavgifter betalas av alla hushåll och 

verksamheter. I grundavgiften för bostäder (en- 
och tvåfamiljshushåll samt flerfamiljshushåll) ingår 
möjligheten att nyttja återvinningscentralen, med 
dess möjligheter att lämna den del av 
hushållsavfallet som är grovavfall och farligt avfall 
och som uppkommer vid normalt boende. 
Dessutom finansierar grundavgiften kundservice, 
administration, fakturering, information, 
utveckling och planering.            
 
I grundavgiften för verksamheter ingår 
kundservice, administration, fakturering, 
information, utveckling och planering. 
Grundavgiften finns för följande kundkategorier; 
en- och tvåfamiljshushåll, lägenheter, fritidshus 
och verksamheter.  

 
I hämtningsavgiften ingår hämtning och kostnad 

för kärlet.  
 
Viktavgiften är miljöstyrande och i den ingår del 

av behandlingskostnaden för hushållsavfallet. 
Nivån på avgiften beror på val av abonnemang, 
behållarstorlek och hämtningsintervall. 
 
Tilläggsavgift för ej utsortering av matavfall 
betalas av fastighetsägare som inte väljer 
hämtning av matavfall eller hemkompostering. Det 
är en avgift som styr mot en miljöanpassad 
avfallshantering där matavfall ska sorteras ut från 
avfallet.  
 
Tilläggstjänster  
Priserna avser kr/år om inget annat anges. För 
hämtning med andra metoder än de som är 
beskrivna i denna avfallstaxa eller där 
förhållandena väsentligt avviker från vad som är 
normalt får Emmaboda Energi besluta om särskilda 
avgifter i enlighet med grunderna för denna 
avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kapitlet 
5§ miljöbalken. 

 
Viktberäkning om vägning ej kan ske 
Om vågutrustningen är ur funktion vid en tömning 
träder en reservavgift in. Då beräknas ett 
medelvärde utifrån de tio senaste viktvärdena hos 
abonnenten. Därefter debiteras kostnaden för 
detta medelvärde. 

 
1.5 Avgifter vid undantag från kommunens 
renhållning 
Vid undantag från bestämmelserna i kommunens 
avfallsföreskrifter faktureras avgift enligt följande: 

 
Uppehåll i hämtningen eller eget 
omhändertagande  
För fastighetsinnehavare som medgivits uppehåll i 
hämtningen eller eget omhändertagande och 
befrielse från skyldigheten att överlämna 
hushållsavfall till kommunen reduceras 
hämtningsavgiften motsvarande tid som 
undantaget varar. Grundavgift tas ut även vid 
undantaget.
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Avgifter för permanentboende i villa 
 

Alla hushåll betalar en grundavgift som bland annat finansierar återvinningscentralen, kundservice, 

fakturering, information, utveckling och planering 

Avgift för kärl och viktavgift 
 

Avgiften består av en kärlavgift beroende på abonnemang, kärlets storlek och en viktavgift. Avgifterna 

finansierar hämtning, kärl och behandling av avfall. 
Sopbilen kommer vart 14:e dag året runt 

Alla avgifter inkl. moms 

  Grundavgift 
  För permanentboende i Villa  ………………………………………  713 kr per år 

 

Kärl hämtning var 14:e dag   Årsavgift för behållare 
Mat- och restavfall 140 L Brunt 190 L Grönt 370 L Grönt 

Kärlavgift per år 568 kr 568 kr 866 kr 

Viktavgift 1,50 kr/kg 3 kr/kg 3 kr/kg 

    

Hemkompostering med restavfall    

Kärlavgift per år - 1 039 kr 1 338 kr 

Viktavgift - 3 kr/kg 3 kr/kg 

    

Enbart Restavfall    

Kärlavgift per år - 568 kr 866 kr 

Viktavgift - 3 kr/kg 3 kr/kg 

Tilläggsavgift pga. ingen utsortering av matavfall - + 2 000 kr + 2 000 kr 

 

Matavfall (Brunt kärl) 

Allt matavfall som uppstår i hushållet ska läggas i det bruna matavfallskärlet. När brun behållare för matavfall 

innehåller annat avfall får kommunen klassa om matavfallet till restavfall och avgift för aktuell hämtning tas ut 

som motsvarande hämtning av grön restavfallsbehållare.  

Emmaboda Energi och dess anlitade entreprenörer har rätt att utföra kontroller i matavfallskärlet för att 

säkerställa kvaliteten på avfallet. 
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Avgifter för fritidsboende 
 

Alla hushåll betalar en grundavgift som bland annat finansierar återvinningscentralen, kundservice, 

fakturering, information, utveckling och planering 

Avgift för kärl och viktavgift fritidsboende 
 

Avgiften består av en kärlavgift beroende på abonnemang, kärlets storlek och en viktavgift. Avgifterna 

finansierar hämtning, kärl och behandling av avfall. 
Sopbilen kommer var 14:e dag (13 tillfällen/år) mellan perioden 1 april till 31 oktober. 

Alla avgifter inkl. moms 

  Grundavgift 
  För fritidsboende (Hämtning var 14:e dag i perioden 1 april – 31 oktober)  ………………………………  500 kr per år 

 

Kärl hämtning var 14:e dag   Årsavgift för behållare 
Mat- och restavfall 140 L Brunt 190 L Grönt 370 L Grönt 

Kärlavgift per år 520 kr 520 kr 746 kr 

Viktavgift/kilo 1,50 kr 3 kr 3 kr 

    

Hemkompostering med restavfall    

Kärlavgift per år - 755 kr 981 kr 

Viktavgift/kilo - 3 kr 3 kr 

    

Enbart Restavfall    

Kärlavgift per år - 520 kr 981 kr 

Viktavgift - 3 kr 3 kr 

Tilläggsavgift pga. ingen utsortering av matavfall - + 1 000 kr + 1 000 kr 

 

Matavfall (Brunt kärl) 

Allt matavfall som uppstår i hushållet ska läggas i det bruna matavfallskärlet. När brun behållare för matavfall 

innehåller annat avfall får kommunen klassa om matavfallet till restavfall och avgift för aktuell hämtning tas ut 

som motsvarande hämtning av grön restavfallsbehållare.  

Emmaboda Energi och dess anlitade entreprenörer har rätt att utföra kontroller i matavfallskärlet för att 

säkerställa kvaliteten på avfallet. 
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Avgifter för flerbostadshus 
 

Alla flerbostadshus betalar en grundavgift per lägenhet som bland annat finansierar återvinningscentralen, 

kundservice, fakturering, information, utveckling och planering 

Avgift för kärl och viktavgift 
 

Avgiften består av en behållaravgift beroende på abonnemang, behållare, behållarensstorlek och en viktavgift. 

Avgifterna finansierar hämtning, ev. kärl och behandling av avfall. 
Alla avgifter inkl. moms 

  Grundavgift 
  Per lägenhet i flerbostadshus  ………………………………………  358 kr per år 

 

Kärl hämtning var 14:e dag     Årsavgift för behållare 
Mat- och restavfall 140 L Brunt 190 L Grönt 370 L Grönt 

Kärlavgift per år 568 kr 568 kr 866 kr 

Viktavgift 1,50 kr/kg 3 kr/kg 3 kr/kg 

    

Hemkompostering med restavfall    

Kärlavgift per år - 1 039 kr 1 338 kr 

Viktavgift - 3 kr/kg 3 kr/kg 

    

Enbart Restavfall    

Kärlavgift per år - 568 kr 866 kr 

Viktavgift - 3 kr/kg 3 kr/kg 

Tilläggsavgift pga. ingen utsortering av matavfall - + 1 000 kr +  1000 kr 

    

 

Djupbehållare hämtning var 14:e dag  

 Årsavgift 

Mat- och restavfall 
Djupbehållare ≤ 2 m3 Matavfall 11 080 kr 

Djupbehållare ≤ 5 m3 Restavfall 15 499 kr 

   

Enbart restavfall 
Djupbehållare ≤ 5 m3 Restavfall 15 499 kr 

Tilläggsavgift pga. ingen utsortering av matavfall + 1 000 kr per 
lägenhet 

 

 

Djupbehållare hämtning varje vecka  
 Årsavgift 

Mat- och restavfall 
Djupbehållare ≤ 2 m3 matavfall 22 160 kr 
Djupbehållare ≤ 5 m3 Restavfall 30 998 kr 

   

Enbart restavfall 
Djupbehållare ≤ 5 m3 Restavfall 30 998 kr 

Tilläggsavgift pga. ingen utsortering av matavfall + 1 000 kr per 
lägenhet 

 

Viktavgift  

Djupbehållare – Mat- och Restavfall 1,50 kr/kg 
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Avgifter för verksamheter 
 

Alla verksamheter betalar en grundavgift per lägenhet som bland annat finansierar kundservice, fakturering, 

information, utveckling och planering. 

Avgift för kärl och viktavgift 
 

Avgiften består av en behållaravgift beroende på abonnemang, behållare, behållarensstorlek och en viktavgift. 

Avgifterna finansierar hämtning, ev. kärl och behandling av avfall. 
Alla avgifter inkl. moms 

Grundavgift 
För verksamhet  ………………………………………  500 kr per år 

 

Kärl hämtning var 14:e dag         Årsavgift för behållare 
Mat- och restavfall 140 L Brunt 190 L Grönt 370 L Grönt 

Kärlavgift per år 568 kr 568 kr 866 kr 

Viktavgift 1,50 kr/kg 3 kr/kg 3 kr/kg 

    

Enbart Restavfall    

Kärlavgift per år - 568 kr 866 kr 

Viktavgift - 3 kr/kg 3 kr/kg 

    

 

Kärl hämtning varje vecka     Årsavgift för behållare 
Mat- och restavfall 140 L Brunt 190 L Grönt 370 L Grönt 

Kärlavgift per år 1 085 kr 1085 kr 1 643 kr 

Viktavgift 1,50 kr/kg 3 kr/kg 3 kr/kg 

    

Enbart Restavfall    

Kärlavgift per år - 1 085 kr 1 643 kr 

Viktavgift - 3 kr/kg 3 kr/kg 

 

Djupbehållare och container hämtning var 14:e dag Årsavgift 
Djupbehållare ≤ 2 m3 Matavfall 11 080 kr 
Djupbehållare ≤ 5 m3 Restavfall 15 499 kr 
Container ≤ 6 m3 Restavfall 13 558 kr 
Container ≤ 8 m3 Restavfall 14 896 kr 
 

Djupbehållare och container hämtning varje vecka Årsavgift 
Djupbehållare ≤ 2 m3 matavfall 22 160 kr 
Djupbehållare ≤ 5 m3 restavfall 30 998 kr 
Container ≤ 6 m3 restavfall 27 115 kr 
Container ≤ 8 m3 restavfall 29 793 kr 

 
Djupbehållare och container varje månad 

 
Årsavgift 

Djupbehållare ≤ 5 m3 restavfall 7 750 kr 
Container ≤ 8 m3 restavfall 7 449 kr 

 
Viktavgift 

 

Djupbehållare och container – Mat- och restavfall 1,50 kr/kg 

 
 



Tilläggstjänster och tilläggsavgifter för alla typer av hushåll 

och verksamheter 
 

Vid beställning 

Beställningar handläggs vardagar mellan kl. 8-16 gäller även elektroniska beställningar. Denna tid räknas också 

som ordinarie arbetstid vardagar. 

Alla avgifter inkl. moms 

Hämtning av säck vid ordinarie kärltömning 
Extra säck (Vid ordinarie tur, max 160 L) 80 kr + viktavgift 

 

Extra tömning inkl. framkörningsavgift 
Extra tömning kärlavfall inom 72 timmar vardagar 350 kr 

Extra tömning djupbehållare och container 1 250 kr 
 

Ändring av abonnemang och byte behållare (mer än 1 gång per år) 
Ändring av abonnemang  300 kr 
Utkörning/byte av kärl 500 kr 
Utkörning/byte av container 1 000 kr 

 

Dragvägar 

Gångvägstillägg upp till 10 m 25 kr (per tillfälle/kärl) 
Gångvägstillägg upp till 20 m 44 kr (per tillfälle/kärl) 
Gångvägstillägg upp till 30 m 56 kr (per tillfälle/kärl) 

 

Hämtning av uppmärkt grov- och trädgårdsavfall  

Hämtning inom 14 dagar max 5 kolli per tillfälle 50 kr per kolli 

Inkl. framkörningsavgift + 250 kr 

 

Oförutsedd tjänst 1 875 kr  

  

Vid hämtning 2 gånger på en vecka debiteras dubbel hämtningsavgift mot veckohämtningsavgiften 
 
Reservtaxa om fordonsvågen är tillfälligt ur funktion beskrivs i avfallstaxans förklarande text 

 



 

7 
 

Avgifter för hämtning av slam från enskilda avlopp 
 

Vid Permanentboende ska tömning av enskilda avlopp ske minst en gång per år. 

Vid Fritidshus ska tömning av enskilda avlopp ske minst vartannat år. 

Vid BDT-avlopp (Bad-, disk- och tvättvatten) ska tömning ske enligt beslut eller minst vart fjärde år 

Alla avgifter inkl. moms 

Abonnemangstömning 
Slamavskiljare och slutna tankar under 4 m3 1 250 kr 
Överskjutande slamvolym 190 kr/m3 

  

Övriga avgifter  

Överskjutande slamvolym 190 kr 
Akuttömning dag 2 000 kr 
Akuttömning kväll och helg 3 250 kr 
Beställning inom 3 arbetsdagar 2 250 kr 
Beställning inom 8 kalenderdagar 1 750 kr 
Slang över 35 meter 125 kr 
Slang över 50 meter 500 kr 
Spolning dag per timme 1 200 kr 
Spolning kväll per timme 1 500 kr 
Spolning helg per timme 1 875 kr 
Bomkörning vid slamtömning, vid hinder orsakat av ägaren (tömning ej möjlig) 1 250 kr 

 

Övriga tjänster 
Hämtning inkl. behandling av fosforfälla, säck eller kassett (Hämtas med kranbil) 1 250 kr 
Hämtning inkl. behandling av fosforfälla, löst granulat (Hämtas med spolbil) 1 250 kr 

  

Inköp av engångslatrinkärl inkl. behandling (Inköp samt hämtning sker hos Emmaboda Energi)  1 250 kr styck 

Tillkommer vid hämtning, tomtgräns (per tillfälle, latrinkärl á max 15) 500 kr styck 
Inkl. framkörningsavgift + 250 kr 

Avgifter för tömning av fettavskiljare 
Alla avgifter inkl. moms  

Tömning 
Fettavskiljare halvår 3 404 kr 
Fettavskiljare årligen 1 769 kr 

  

Tilläggsavgifter  

Behandlingsavgift för fett och slam från fettavskiljare 800 kr per ton 
Akuttömning kväll och helg 10 250 kr 
Beställning inom 3 arbetsdagar 6 375 kr 
Beställning inom 8 kalenderdagar 5 125 kr 

 


