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Allmänt. 
Taxan gäller tillsvidare from 2022-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje 
årsskifte med anledning av ändrade regler, metoder och kostnader för avfallshantering. 
 
För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling, återvinning av avfall samt 
kostnader för planering, drift av återvinningscentral och även tömning av 
trekammarbrunnar, oljeavskiljare och fettavskiljare har kommunfullmäktige beslutat om 
avgifter enligt denna taxa. 

 
Skatter och avgifter: 

I taxan ingår de skatter och avgifter som skall betalas för avfallshanteringen. 
Kommunstyrelsen äger rätt att ändra taxan efter skatte- eller avgiftsändring. 

 
Behandlingskostnader: 
Behandlingsavgiften i taxan är beroende av avtalade priser vid olika typer av behandlingar 
och behandlingsanläggningar. 
Kommunstyrelsen äger rätt att ändra taxan efter ändrade behandlingsavgifter. 

 
Avgiftsdebitering 
Avgiftsskyldig enligt denna taxa är respektive fastighetsägare. 
Renhållningsavgifter debiteras av AB Boxholmsteknik enligt beslut av kommunstyrelsen. 

 
Renhållningsordning 
I för Boxholms kommun gällande renhållningsordning redovisas närmare föreskrifter för 
uppsamling och bortforsling av hushållsavfall, tömning av trekammarbrunnar, slutna tankar, 
oljeavskiljare och fettavskiljare  

 
Taxan består av fyra delar. 
A   Hämtningsavgift 
B    Behandlingsavgift 
C    Fast avgift 
D    Tilläggsavgift (t ex hinder, trapp, låst/olåst dörr) 
 

A   Hämtningsavgift 
Avser kostnad för hämtning och transport till omlastningsstation, kostnaden påverkas av 
behållarstorlek, hämtningsintervall och dragväg. Vid hämtning skall kärlet vara utställt till 
tomtgräns tömningsdagen senast 06.00. 
 

B   Behandlingsavgift 
Avser kostnad för omlastning, hyra av container, transport till behandlingsanläggning och 
behandling. Kostnaden påverkas av behållarstorlek och hämtningsintervall. 
 



 

 

 3(7) 

C   Fast avgift 
Fast avgift för ett abonnemang skall täcka kostnader för drift och underhåll av 
återvinningscentral, farligt avfall, batteriinsamling, elektronikavfall, kärlkostnad, planering, 
information, fakturering och kundkontakter, kostnaden fördelas per kundkategori utifrån 
nyttjandegraden. Följande kundkategorier gäller med årsavgifter. 
 
Kategori    Fast avgift inkl moms/år 
Villa max 2 lägenheter   1 040:- per abonnemang 
Flerfamiljshus mer än 2 lägenheter  493:- per lägenhet 
Fritidshus     729:- per abonnemang 
Verksamheter                                                                  590:- per kärl 
 
Vid uppehåll i sophämtningen utgår en fast avgift om 1 040:- året runt bostad  729:- sommar 

 
Vanligast förekommande taxor 
 
Tätortsområden fastighet med max 2 lägenheter (villaabonnemang) 

Vid hämtning 13 resp. 6 gånger krävs dispensansökan från miljökontoret i Mjölby och vid delat 
kärl krävs dispensansökan från Boxholmsteknik AB 
 

Kärlstorlek Antal 
tömningar 

Hämtnings-
avgift 

Behandlings-
avgift 

Fast avgift Taxa  
Utställd 
0 m 

 Inkl. 
moms 

190 L 26 745 849 832 2 426 3 033 

190 L              

Delat på 2 

26 373 427 792 1 592 1 990 

190 L 13 373 427 832 1 632 2 041 

190 L 6 172 197 832 1 201 1 501 

370 L 26 1 174 1 655 832 3 661 4 577 

370 L  
Delat på 4 

26 297 427 792 1 516 1 895 
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Landsbygdsområden fastighet max 2 lägenheter  
Kärlstorlek Antal 

tömningar 
Hämtnings- 
avgift 

Behandlings- 
avgift 

Fast 
avgift 

Taxa 
Utställt 
0 m 

Inkl  
moms 

190 L 26 745 850 832 2 427 3 033 

190 L              

Delat på 2 

26 373 427 792 1 592 1 990 

190 L 13 373 427 832 1 632 2 041 

190 L 4 115 130 832 1 077 1 346 

370 L 26 1 174 1 655 832 3 661 4 577 

370L 
Delat på 4 
 

26 297 427 792 1 516 1 895 

Vid hämtning 13 resp. 4 gånger krävs dispensansökan från miljökontoret i Mjölby och vid delat 
kärl krävs dispensansökan från Boxholmsteknik AB 
 
 

Flerfamiljshus mer än 2 lägenheter  
Kärlstorlek Antal 

tömningar 
Hämtnings- 
avgift 

Behandlings- 
avgift 

Fast avgift 
totalt 

Fast avgift inkl 
moms 

Inkl moms fasta  
Avg exkl lgh avgift 

190 L 26 745 849 1 594 493 kr/lägenhet 1 993 

190 L 52 
1 492 1 702 

3 194 493 
kr/lägenhet 

3 992 

370 L 26 
1 174 1 655 

2 829 493 
kr/lägenhet 

3 536 

370 L 52 
2 350 3 311 

5 661 493 
kr/lägenhet 

7 077 

660 L 26 
1 450 2 951 

4 401 493 
kr/lägenhet 

5 501 

660 L 52 
2 900 5 904 

8 804 493 
kr/lägenhet 

11 005 

 
Sommarhämtning maj - september 
Kärlstorlek Antal 

tömningar 
Hämtnings-
avgift 

Behandlings- 
avgift 

Fast avgift Taxa  
Utställt 
0 m 

Inkl 
moms 

190 L 11 316 358 583 1 257 1 571 

190L delat 
på 2 

 
11 157 180 544 881 

 
1 101 

190 L 6 172 197 583 952 1 190 

190 L 2 59 65 583 707 884 

Vid hämtning 6 resp. 2 gånger krävs dispensansökan från miljökontoret i Mjölby och vid delat 
kärl krävs dispensansökan från Boxholmsteknik AB 
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Extra sopkärl. 
Extra sopkärl vid samma fastighet debeteras efter kärlstorlek och antal tömningar. Hämtning  
och behandlingsavgift + 66 kr fast avgift per extrakärl. 
 

Avfallskretsar  
Avfallskretsar kallas de insamlingsområden där ett antal enbostadsfastigheter har 
gemensam uppsamlingsplats och därmed får en lägre hämtnings- och fast avgift. 
Uppsamlingsplatsen skall vara en hårdgjord yta intill körväg för sopbilen. 
Vid bildandet av avfallskretsar skall AB Boxholmsteknik medverka. 
 

Kretshämtning 
minst 4 hushåll 

Antal  
tömningar 

Hämtnings- 
avgift 

Behandlings- 
Avgift 
 

Fast 
avgift 

Taxa 
Utställt 
0 m 

Inkl 
moms 

Max 95 L 26 297 427 792 1 516 1 895 

 
 

Avfallskretsar sommarhämtning 
 
Kretshämtning 
minst 4 hushåll 

Antal  
tömningar 

Hämtnings- 
avgift 

Behandlings- 
Avgift 
 

Fast 
avgift 

Taxa 
Utställt 
0 m 

Inkl 
moms 

Max 95 L 11 157 180 544 881 1 101 

 
Skötsel sopkärl. 
Sopkärl skall rengöras av fastighetsägaren regelbundet, de skall också rengöras innan byte av 
t.ex. kärlstorlek sker.  
Är detta inte utfört vid kärlbyten debiteras en rengöringskostand, se tilläggsavgifter. 
 

D Tilläggsavgifter  
Extra hämtningsavgift av kärl 190 l vid ordinarie tur (ex.vis sommarkärl)  86:- 
Extra hämtningsavgift av kärl 190 l -tätort    108:- 
Extra hämtningsavgift landsbygd, sommar 190 l kärl    188:- 
Extra hämtningsavgift av kärl 370-660 l vid ordinarie tur (ex.vis sommarkärl)  108:- 
Extra hämtningsavgift av kärl 370-660 l – tätort    119:- 
Extra hämtningsavgift kärl 370-660 l landsbygd, sommar   222:- 
Tillägg dörr/grind i transportväg     17:- 
Byte av kärlstorlek     198:- 
Rengöring av kärl i samband med byte    175:- 
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Latrinkärl      464: – 
Engångsförpackning som genom abonnentens försorg ställs ut vid sopkärlet. 
Engångsförpackning enligt ovanstående skall förköpas på av AB Boxholmsteknik 
rekommenderade platser. Inga andra latrinkärl än de som levereras genom AB 
Boxholmsteknik kommer att hämtas. 
I priset för latrinkärlet ingår kärlkostnad, hämtning och transport till anläggning för 
deponering. 
 

Slamtömning av slamavskiljare och tömning av latrin från slutna tankar 
Schemalagd tömning 
Slam från slamavskiljare: 
Volym 0-3m 3, kronor/tömning,  inkl. behandlingsavgift 758 kr 
Volym 3,1 – 6,0 m3, kronor/tömning                            124 kr +114 kr/m3i behandlingsavgift  
 
Tömning av sluten tank 
Volym 0- 3m 3, kronor/tömning    inkl. behandlingsavgift 809 kr 
Volym 3,1 – 6,0 m3, kronor/tömning                               124 kr +114 kr/m3i behandlingsavgift 
 
Tömning av minireningsverk 
Tömning av minireningsverk volym < 0-3 m3 465 kr/tömning + 114 kr/m3 i 

behandlingsavgift 
Tömning av minireningsverk volym > 0-3 m3 124 kr/tömning + 114 kr/m3 i 

behandlingsavgift 
 
Budad tömning gäller både brunn och tank 
Budad tömning inom 5 arbetsdagar, volym 0-3m3        465 kr/tömning + 114 kr/m3i 

behandlingsavgift 
Budad tömning inom 24 tim, volym 0-3 m3  865 kr/tömning + 114 kr/m3 i 

behandlingsavgift 
 
Debitering sker direkt av kommunens entreprenör efter utförd slamtömning. 
Extra slangutläggning över 25 meter från fordonets uppställningsplats och fram till 
avskiljaren/manluckan tilläggs debiteras med 31,20 kronor per 10 meter påbörjad utlagd 
slanglängd. Hinder vid tömning som orsakar s.k. bomkörning debiteras med 318 kr/gång. 
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Tömningsteknik för trekammarbrunnar och dylikt. 
Entreprenören aviserar kunden om tömning ca 2 veckor innan tömning 
Tömning sker med konventionella slamsugningsbilar. 
Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningsskötsel och underhåll samt att väl framkomlig 
väg finns. Vändplats för tyngre fordon skall finnas vid avskiljaren, tanken eller dess 
omedelbara närhet. Manluckan skall vara väl synlig och enkelt öppningsbar. Lock av betong 
får ej vara för tungt, en man skall enkelt kunna lyfta bort locket. 
Utskjutande och överhängande grenar skall borttagas till en bredd av 3,0 m och en höjd av 4,0 
m. 
Markinfiltration eller markbädd som orsakar att vatten rinner tillbaka in i brunnen debiteras 
extra per kubikmeter inrunnen vattenmängd. 
Slamtömning skall ske minst en gång per år. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan medge längre hämtningsintervall efter ansökan 
(renhållningsordningen 5 kap 5§ b) 
 

Tömningsintervall  
Vårtömning                                                                                     Januari - Mars 
Hösttömning                                                                                   Augusti – November 
 
                                                                                                                                                                               

Boxholms återvinningscentral  
Avgifter 
Enskilda personer (privata hushåll) får avlämna sorterat avfall till återvinningscentralen utan 
avgift.  
 
Farligt avfall 
Hushållen får kostnadsfritt avlämna farligt avfall till återvinningscentralen . Vid tveksamhet 
beträffande farligt avfall kontakta AB Boxholmsteknik eller miljökontoret i Mjölby. 
Verksamheter ombeds att ta kontakt med sin avfallsentreprenör. 
 
Avgifter företag   
Företag/verksamhet faktureras en avgift om 260 kr (exkl. moms) per besök (innefattar ej farligt 
avfall). 
Avgiften omfattar fordon inklusive släp (med totalvikt upp till 3,5 ton) och max mängd 3 m³ per 
besök/avgift. Vid större mängder kontakta oss eller extern entreprenör med tillstånd att ta 
emot större mängder samt farligt avfall. 
 
Företagskort för inträde löses ut hos AB Boxholmsteknik till administrativ avgift (fn. 500 kr.  1:a 
kortet, 100 kr. efterföljande kort exkl. moms). 
 
Vid tveksamhet beträffande farligt avfall, kontakta AB Boxholmsteknik eller miljökontoret i 
Mjölby. Verksamheter ombeds att ta kontakt med en avfallsentreprenör. 
Med farligt avfall menas t.ex. färg, olja, kemikalier, asbest, färgpatroner till skrivare eller avfall 
från lunchrum (matavfall hämtas av sopbil). Farligt avfall skall lämnas till företag med tillstånd 
att hantera farligt avfall. 
 


