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Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten
Allmänt

För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) samt
Söderköpings kommuns föreskrifter om avfallshantering.
För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall samt kostnader
för placering, information, fakturering, kundkontakter och drift och underhåll av Hjälmsborgs
återvinningscentral har kommunfullmäktige beslutat om avgifter enligt denna taxa. Fastighetsägare eller
nyttjanderättshavare är avgiftsskyldig i enlighet med denna taxa. För fullständig redovisning av kommunens
avfallshantering, se kommunens renhållningsordning.
Alla priser visas inkl. moms

Hämtning av hushållsavfall

I avgifterna för hämtning av brännbart hushållsavfall ingår även hämtning av källsorterat material från
hushåll: tidningar/papper, förpackningar av papper, metall, plast, glas, småbatterier och glödlampor/mindre
lysrör. De hämtningsintervall som anges enligt följande avser dock endast hämtning av brännbart
hushållsavfall. Hämtning av källsorterat material från hushåll sker enligt separat hämtningsschema för
landsbygd respektive tätort. För fritidshus sker insamling av källsorterat förpackningsmaterial vid stationer.

Avgifter för boende i en- och tvåbostadshus samt fritidshus
Tabell 1. En- och tvåbostadshus, hämtning året om, inkl grundavgift. Reducering av taxa med 300 kr per år
kan ske vid kompostering av hushållsavfall efter skriftlig ansökan.
Antal
hämtningar per
Kärlstorlek
år
1g/varannan
190 l
vecka
1g/varannan
370 l
vecka
1g/varannan
660 l
vecka
Delat kärl 190 l (max 2 1g/varannan
st fastigheter)
vecka
Grundavgift
Grå fält är undantag
som kräver ansökan

Årsavgift
2 778 kr
3 858 kr
6 799 kr
2 430 kr
825 kr

Tabell 2. Fritidshus, hämtning under perioden v16-v41, inkl. grundavgift. Reducering av taxa med 150 kr per
år kan ske vid kompostering av hushållsavfall efter skriftlig ansökan.
Antal
hämtningar per
Kärlstorlek
år
1g/varannan
190 l
vecka
1g/varannan
370 l
vecka
Delat kärl 190 l (max 2 1g/varannan
st fastigheter)
vecka

Årsavgift
1 730 kr
2 943 kr
1 383 kr
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Grundavgift
Grå fält är undantag
som kräver ansökan.

725 kr

Tabell 3. Boende i skärgård som är hänvisade till gemensamma avfallsbehållare
Containertaxa
Årsavgift
Boende i skärgård
1 383 kr
Med boende i skärgård avses öar utan fast broförbindelse samt kustnära fastland utan fast vägförbindelse.

Avgifter för flerfamiljshus

I de fall en verksamhet delar källsorteringskärl med flerfamiljshuset så debiteras alla kärl under
tabell 4.
Tabell 4. Flerfamiljshus, hämtning året om
Kärlstorlek
Hämtningsintervall Årsavgift
190 l
1 g/varannan vecka 3 150 kr
190 l
1g/vecka
4 585 kr
190 l
2ggr/vecka
9 175 kr
370 l
1g/vecka
6 621 kr
370 l
2ggr/vecka
13 241 kr
660 l
1g/vecka
9 734 kr
660 l
2ggr/vecka
19 470 kr

Avgifter för verksamheter
Tabell 5. Verksamheter, hämtning året om
Kärlstorlek
Hämtningsintervall Årsavgift
190 l
1 g/varannan vecka 2 480 kr
190 l
1g/vecka
3 610 kr
190 l
2ggr/vecka
7 220 kr
370 l
1g/vecka
5 211 kr
370 l
2ggr/vecka
10 422 kr
660 l
1g/vecka
7 667 kr
660 l
2ggr/vecka
15 333 kr
Container 8m3 1g/varannan vecka 43 550 kr
Container 8m3 1g/vecka
87 100 kr
Tabell 5b. Verksamheter, kärl för källsortering per hämtning
Kärlstorlek
Per tömning/kärl
190 l
62,50 kr
370 l
68,50 kr
660 l
93,50 kr
Tabell 6. Fettavfall från fettavskiljare
Storlek (l)
Årsavgift
0 – 3 000
1 600 kr
3 001 – 6 000
2 500 kr
> 6 000
3 500 kr
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Tabell 7. Verksamheter, hämtning under perioden vecka 16- 41
Kärlstorlek
Hämtningsintervall Årsavgift
190 l
1 g/varannan vecka 1 283 kr
190 l
1g/vecka
1 876 kr
190 l
2ggr/vecka
3 753 kr
370 l
1g/vecka
2 708 kr
370 l
2ggr/vecka
5 415 kr
370 l
3ggr/vecka
8 123 kr
660 l
1g/vecka
3 985 kr
660 l
2ggr/vecka
7 971 kr
660 l
3ggr/vecka
11 956 kr
Container 8m3
1g/varannan vecka 20 520 kr
Container 8m3
1g/vecka
41 040 kr
Container 8m3
2g/vecka
82 080 kr
Tabell 8. Övriga avgifter
Tjänst
Byte av kärlstorlek (inkl kärltvätt)
Extra säck i samband med ordinarie tur
Extra arbete i samband med hämtning av avfall
t.ex. lång dragväg (>5 meter)
Extra hämtning i samband med ordinarie tur:
190 l
370 l
660 l
Extrahämtning utanför ordinarie tur inom 2
dagar

Avgift
688 kr
176 kr
1 050 kr/tim
176 kr
221 kr
386 kr
813 kr

Extrahämtning av extrasäck skall märkas

Hämtning av grovavfall

Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i
säck eller kärl. Som grovavfall räknas till exempel cyklar, möbler, barnvagnar, mindre mängder
trädgårdsavfall. Hushåll (privatpersoner) kan kostnadsfritt lämna grovavfall på kommunens
återvinningscentral.
Grovavfall hämtas enligt schema 5 ggr/år från en- och tvåbostadshus, 2 ggr/år från fritidshus. Boende i
skärgården har möjlighet att lämna grovavfall på anvisad plats 2 ggr/år. Maximalt 3 kollin får lämnas om
högst 1,2 meter och högst 15 kg per kolli. Avfallet ska vara märkt ”grovsopor” och vara förpackat i lämpligt
emballage.
Grovavfall från flerfamiljsfastigheter hämtas enligt schema till en kostnad av 345 kr/m3.
Beställning av grovsopor skall göras hos kundtjänst för vatten & renhållning senast fredagen före den
veckan som hämtningen skall ske.

Hämtning av latrin

Tabell 9. Hämtning av latrin
Latrin, per hämtning

Avgift
425 kr

Endast kärl beställda genom Söderköpings kommun är godkända. I priset ingår hämtning och behandling.
Latrinkärlet skall för hämtning placeras vid tomtgränsen. Hämtning av latrinkärl sker under perioden
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vecka 17 - 40. Kärl beställs av kundtjänst för vatten och renhållning och kan kvitteras ut på kommunens
återvinningscentral eller via hemkörning av entreprenören.

Tömning av slamavskiljare samt befintliga och godkända slutna tankar

Slam från slamavskiljare samt befintliga och godkända slutna tankar skall hämtas minst en gång per år.
Tömning av slamavskiljare sker enligt uppgjort körschema. Vid behov av tätare tömning sker detta genom
budning. Tömning av slutna tankar på fastlandet sker efter avrop. Taxorna för avskiljare och tankar gäller
under förutsättning att dessa uppfyller kraven i renhållningsföreskrifterna. Vid eventuellt extra arbete som
uppkommer i samband med tömning av tank och avskiljare som inte uppfyller kraven i föreskrifterna äger
Serviceförvaltningen rätt att debitera timersättning.
Tabell 10. Slamavskiljare och minireningsverk
Volym (l)
Avgift
0 - 1500
1 000 kr
1501 - 3000
1 375 kr
3001 - 6000
2 100 kr
Tabell 11. Sluten tank och urintank
Volym (l)
Avgift
0 - 3000
1 625 kr
3001 - 6000
2 425 kr
Urin töms varje år utan kostnad (till hösten). Om tömning önskas utanför ordinarie hämtning tillkommer
avgifter enligt tabell 11, samt bud- eller akutavgift.
För brunnar och tankar som överstiger 6 000 l tillkommer en avgift på 275 kr för varje påbörjad kubikmeter.
I priset för hämtning ingår hämtning och transport samt slanglängd upp till 15 meter. Max sughöjd 6 meter.
För slanglängder över 15 m utgår ett tillägg med 80 kr/10 meter. För extraarbete i form av demontering av
fastrostade manluckor etc debiteras efter 1150 kr/timme. Om tömningsfordonet nekas tillträde till
brunnen/tanken eller om den inte är tillgänglig av annan anledning debiteras en framkörningsavgift på 475
kr.
Vid beställning av tömning av slamavskiljare, minireningsverk, sluten tank eller urintank som ska ske inom
24 h tillkommer akuttömningssavgift med 1100 kr. Vid beställning av tömning som kan utföras inom två
veckor tillkommer budningsavgift med 400 kr.
Vid beställning av tömning av slamavskiljare, minireningsverk, sluten tank eller urintank i skär-gården, som
ej kan kombineras med ordinarie tur, tillkommer en budningsavgift med 10 000 kr.

Hjälmsborgs återvinningscentral
Privatpersoner

Hushåll med renhållningsabonnemang i Söderköpings kommun får utan extra kostnad lämna sorterat avfall
(ej asbestavfall) på Hjälmsborgs återvinningscentral, dock maximalt 3 m3 sorterat avfall per besök. Vid
avlämning av större volym sker betalning genom samma kupongsystem som för verksamheter enligt
följande.

Verksamheter

Verksamheter i kommunen kan lämna sorterat avfall på Hjälmsborgs återvinningscentral mot betalning via
ett kupongsystem. Avlämning av större mängder avfall kan ske efter överenskommelse och mot särskild
avgift. Avlämning av rena schaktmassor 200 kr/lastbilslass.
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Tabell 12. Avgift för företag att lämna avfall vid Hjälmsborgs ÅVC
Avfallskuponger
(max 3 m3/kupong) Avgift
1 besök
325 kr
5 besök
1 500 kr

Särskild bestämmelse

För de eventuella avgifter som inte regleras i taxan förbehåller sig Serviceförvaltningen att fatta beslut i
enlighet med miljöbalken 27 kap 5 §.

Indexreglering

Avgifter enligt denna taxa är baserade på indextalet 313,43 (2015-07) i konsumentprisindex, KPI. När detta
index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Upplysningar

Frågor om sophämtning och renhållning besvaras av kundtjänst för VA & renhållning, tel 020-23 30 22 eller
via e-post: va.renhallning@soderkoping.se
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