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1 Allmänt
Ansvaret för den kommunala renhållningen i Eda kommun har
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Eda kommun. Teknik i Väst
AB (TIVAB) sköter på uppdrag av kommunfullmäktige hanteringen av det
avfall som omfattas av renhållningsskyldigheten. Det är till TIVAB du
vänder dig med beställningar enligt dessa taxeföreskrifter men det är till Eda
kommun som taxan ska betalas.
Du når kundservice på telefon 0570-822 00.
Renhållningstaxan gäller från och med att beslut fattats av
kommunfullmäktige i Eda kommun.
Enligt miljöbalken 27 § 4 får en avgift tas ut för insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall under kommunens ansvar.
Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att uppfylla
kommunens och samhällets mål avseende bland annat källsortering av
matavfall. Miljöbalken ger kommunen rätt att ta ut avgifter på ett sådant sätt
att miljöanpassad avfallshantering främjas.
Avgiften är uppdelad i en fast avgift (grundavgift) och en rörlig avgift
(hämtningsavgift). Grundavgiften beräknas per småhus (en- och
tvåbostadshus), fritidshus, lägenhet (flerbostadshus) och verksamhet.
I grundavgiften ingår samtliga kunders betalning för utvecklingsarbete, del
av administration, information och planering. I grundavgift för hushåll ingår
även respektive hushålls betalning för drift och underhåll av
återvinningscentralen på Lunden, miljöstationer för farligt avfall samt
utvecklingsarbete, del av administration, information, planering etc.
Verksamheter betalar enligt gällande prislista för avlämning av avfall på
Lunden.
1.1 Definitioner
Avgifter kommer att debiteras fastighetsinnehavaren. Med
fastighetsinnehavaren avses den som är fastighetsägare eller den som enligt
1 kap. 5§ fastighetstaxeringslagen skall anses som fastighetsägare.
Småhus, en- och tvåbostadshus: Till småhus räknas samtliga fastigheter
som taxeras som småhus och som är inrättade med en eller två bostäder.
Detta gäller även fritidshus som används som permanentbostad eller med
behov av hämtning året runt.
Fritidshus: Till fritidshus räknas samtliga fastigheter som taxeras som
småhus och som inte används som permanentbostad.
Flerbostadshus: Till flerbostadshus räknas fastighet som är inrättad för
boende i tre lägenheter eller fler och som huvudsakligen används som
permanentboende i eller utanför tätort. Grundavgiften är per lägenhet och
debiteras fastighetsägaren.
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Verksamhet: Övriga fastigheter där verksamhet eller samhällsfunktion
bedrivs som inte är avsedda för bostadsändamål, d. v. s. fastigheter utöver
en- och tvåbostadshus, flerbostadshus och fritidshus, där det uppkommer
avfall jämförligt med kommunalt avfall från hushåll. Exempel på
verksamheter är företag, skolor, föreningar och institutioner.
Grundavgift för verksamhet: I grundavgiften för verksamheter ingår inte
gratis avlämning av avfall på Lundens avfallsanläggning. Verksamheter ska
vid avlämning av avfall på Lundens avfallsanläggning betala enligt separat
prislista för verksamheter.
Hämtningsintervall – Normala hämtningsintervall är följande:
Flerfamiljshus och verksamheter: En gång per vecka
Villor: En gång varannan vecka
Fritidshus: En gång varannan vecka under tiden 15 april till 15 oktober.
Möjlighet till gemensam avfallsbehållare ges i §§ 55 och 56 i kommunens
avfallsföreskrifter. För gemensamma avfallsbehållare debiteras båda
fastigheterna grundavgift. Hämtningsavgiften debiteras fastigheten där
tunnan står placerad.
Källsorteringsabonnemang: Med källsorteringsabonnemang avses för
villor och fritidshus tvåfacksbehållare för utsorterat mat- och restavfall och
för flerfamiljshus och verksamheter en behållare för utsorterat restavfall och
en behållare för utsorterat matavfall.
Med matavfall avses organiskt avfall som är biologiskt lättnedbrytbart och
som kan knytas till konsumtion av mat. Exempel är frukt- och
grönsaksrester, kött- och fisk avfall. Matavfall ska av kunden placeras i en
papperspåse som TIVAB tillhandahåller.
Med restavfall avses brännbart avfall som inte kan materialåtervinnas eller
komposteras. Förpackningar av papper, plast, metall och glas är inte
restavfall. Tidningar är inte restavfall.

2 Avgifter
Vid beräkning av den totala renhållningsavgiften ska tillämplig grundavgift
för aktuell kundkategori enligt kapitel 2.1 och hämtningsavgift för aktuellt
abonnemang enligt kapitel 2.2 summeras.
Avgifterna indexuppräknas enligt A12:1 Insamling av avfall under
kommunalt ansvar med basmånad oktober.
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2.1 Grundavgift
Kr/år exkl. moms

Kr/år inkl. moms

Småhus, en- och
tvåbostadshus

552

690

Fritidshus

276

345

Lägenhet

167

209

Verksamhet

105

131

Kundkategori

2.2 Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften är beroende av abonnemang; antal och typ av kärl,
kärlvolym och hämtningsintervall. I hämtningsavgiften ingår
tillhandahållande av avfallsbehållare på högst 660 liter, papperspåsar för
utsortering av matavfall samt en till papperspåsen tillhörande påshållare.
2.2.1 Småhus, en och tvåbostadshus
Källsorteringsabonnemang

Varannan vecka kr/år
inkl. moms

240 liters tvåfackskärl

1 332

370 liters tvåfackskärl

2 320

Var fjärde vecka*
kr/år inkl. moms

140 liters kärl med hemkompost

784

190 liters kärl med hemkompost

1 076

*Den som har egen hemkompost kan få ett hemkomposteringsabonnemang med
hämtning var fjärde vecka. Komposten ska först anmälas till och godkännas av
Miljö- och Bygg, Eda kommun.
Osorterat abonnemang

Varannan vecka
kr/år inkl. moms

190 liters kärl

2 733

240 liters kärl

3 934

370 liters kärl

5 768

2.2.2 Fritidshus
Källsorteringsabonnemang

Varannan vecka
15 april-15 oktober
kr/år inkl. moms

240 liters tvåfackskärl

559

370 liters tvåfackskärl

1 045

Var fjärde vecka
15 april-15 oktober*
kr/år inkl. moms

Hemkompostering: 140 liters kärl

334

Hemkompostering: 190 liters kärl

449

*Den som har egen hemkompost kan få ett hemkomposteringsabonnemang med
hämtning var fjärde vecka. Komposten ska först anmälas till och godkännas av
Miljö- och Bygg, Eda kommun.
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Osorterat abonnemang

Varannan vecka
(15 april-15 oktober)
kr/år inkl. moms

190 liters kärl

1 372

240 liters kärl

1 806

370 liters kärl

2 712

2.2.3 Flerfamiljshus och verksamheter

Flerfamiljshus och verksamheter som väljer att sortera matavfall ska välja
minst ett alternativ i tabellen Sorterat restavfall och i tabellen Sorterat
matavfall, eller ett alternativ i tabellen Sorterat mat- och restavfall, nedan.
Observera att det inte går att få olika hämtningsintervall för matavfall
respektive restavfall på samma abonnemang.
Källsorteringsabonnemang: Varannan
Sorterat restavfall
vecka
kr/år inkl.
moms

Varje
vecka
kr/år inkl.
moms

Två
ggr/vecka
kr/år inkl.
moms

Tre
ggr/vecka
kr/år inkl.
moms

190 liters kärl

1 332

3 130

-

-

240 liters kärl

1 923

3 961

-

-

370 liters kärl

2 952

6 087

13 454

-

660 liters kärl

6 735

11 302

24 949

44 935

Två
ggr/vecka
kr/år inkl.
moms

Tre
ggr/vecka
kr/år inkl.
moms

Källsorteringsabonnemang: Varannan
Sorterat matavfall
vecka
kr/år inkl.
moms

Varje
vecka
kr/år inkl.
moms

140 liters kärl

988

2 304

4 797

8 987

240 liters kärl

1 923

3 961

8 219

15 409

Varannan
vecka
kr/år inkl.
moms

Varje
vecka
kr/år inkl.
moms

Två
ggr/vecka
kr/år inkl.
moms

190 liters kärl

2 576

5 424

-

-

240 liters kärl

3 255

6 845

-

-

370 liters kärl

5 016

10 555

23 748

-

660 liters kärl

8 945

18 826

42 364

63 552

Osorterat abonnemang
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2.3 Övriga avgifter
Typ av tjänst

Kr/st exkl.
moms

Kr/st inkl.
moms

Extra hämtning 190 l kärl/240 l tvåfackskärl

322

402

Extra hämtning 240 l kärl/370 l tvåfackskärl

397

496

Extra hämtning av 370 l kärl

516

645

Extra hämtning av 660 l kärl

627

784

Hämtning grovavfall per kolli (max 20 kg)

247

308

Byte av kärl

125

157

Indragning av kärl

125

157

3 Slamtömning
Avgifterna indexuppräknas enligt A12:3 Slamtömning med basmånad
oktober.
Ordinarie slamtömning vid fastighet med
permanentbostad, 1 bostad, 1 ggr/år
Pris per tömning

Exkl. moms

Inkl. moms

857

1 071

Avgift för 1:a lgh

857

1 071

Avgift per lgh from 2:a lgh

643

803

857

1 071

471

589

1 077

1 347

1 518

1 898

Ordinarie slamtömning vid fastighet med
permanentbostad och flera lägenheter

Ordinarie slamtömning vid fastighet med
fritidsboende tömning/vartannat år
Pris per tömning
Avgift för övrig slamtömning per m
Pris per m3
Lägst avgift/tömning

3

Tömning fettavskiljare, 2 ggr/år
Pris per tömning
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3.1 Tilläggsavgifter slamtömning
Typ av tjänst

Exkl. moms

Inkl. moms

627

784

426

533

426

533

426

533

Tömning enskilda avloppstankar/m3

426

533

Slangutlägg utöver 20m kr/10m slang

94

118

Framkörningsavgift*

418

523

Lägsta avgift/år
Extra slamtömning helår/m

3

Extra tömning fettavskiljare/m3
Extra tömning fritidshus/m

3

* framkörningsavgift tas ut om slamfordonet inte kunnat ta sig fram till
slambrunnen på grund av hinder i vägen trots att renhållaren upprepade gånger
anmodat kunden att röja undan dessa hinder.

3.2 Latrinhämtning
Latrinhämtning i behållare 20 l

Exkl. moms

Inkl. moms

Pris per hämtning (vid budning)

594

742

3 102

3 877

Pris hämtning*

* under perioden maj– september

4 Övergångsbestämmelser
Gäller de kunder som ännu inte fått valet om sortering av mat- och
restavfall.
4.1 Grundavgift
Typ av bostad/verksamhet

Exkl. moms

Inkl. moms

Småhus, en- och tvåbostadshus

552

690

Fritidshus

276

345

Lägenhet

167

209

Verksamhet

105

131

4.2 Hämtningsavgift
4.2.1 Småhus, en och tvåbostadshus
Kärl

Antal tömningar/år

Exkl. moms

Inkl. moms

140 l

13 ggr*

627

784

190 l

13 ggr*

861

1 076

190 l

26 ggr

1 066

1 332

370 l

26 ggr

2 362

2 952

*Separat anmälan till miljösektionen i Eda kommun krävs för egen hemkompost.
Sophämtning sker 1 ggr/månad.
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4.2.2 Fritidshus
Kärl

Hämtningsintervall

Exkl. moms

Inkl. moms

140 l

Var fjärde vecka 15
april-15 oktober*

268

334

190 l

6 ggr*

359

449

190 l

13 ggr

447

559

370 l

13 ggr

1 183

1 479

*Separat anmälan till miljösektionen i Eda kommun krävs för egen hemkompost.
Sophämtning sker 1 ggr/månad.

4.2.3 Flerfamiljshus och verksamheter
Kärl

Antal tömningar/år

Exkl. moms

Inkl. moms

190 l

26 ggr

2 504

3 130

190 l

52 ggr

2 362

2 952

370 l

26 ggr

4 870

6 087

370 l

52 ggr

9 041

11 302

660 l

52 ggr

10 764

13 454

370 l

104 ggr

19 960

24 949

660 l

104 ggr

35 948

44 935

660 l

156 ggr

2 504

3 130

1 181

1 476

Tömning av komprimator eller
container som ägs av abonnenten
Tömning pris per ton

4.3 Övriga avgifter
Typ av tjänst

Kr/st exkl.
moms

Kr/st exkl.
moms

Extra hämtning 190 l kärl/240 l tvåfackskärl

322

402

Extra hämtning 240 l kärl/370 l tvåfackskärl

397

496

Extra hämtning av 370 l kärl

516

645

Extra hämtning av 660 l kärl

627

784

Hämtning grovavfall per kolli (max 20 kg)

247

308

Byte av kärl

125

157

Indragning av kärl

125

157
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