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     2022-12-08 
 
 

Taxa för renhållning (gäller från 1 januari 2023) 
 
Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering 
av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommun-
styrelsen anlitar för ändamålet. Tills vidare utförs det av Oxelö Energi AB. 
Hanteringen av hushållsavfall finns reglerat i miljöbalken 15 kap. samt i den lokala 
renhållningsordningen. 
Denna taxa är miljöstyrande. Den ska bidra till att styra mot de nationella målen och 
renhållningsordningen. 

Avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare till fastighet där hushållsavfall uppkommer är avgiftsskyldig och ska 
teckna abonnemang för aktuella avfallsslag.  
Fastighetsägaren är skyldig att tillse att avfall som hämtas vid fastigheten är sorterat i 
enlighet med kommunens renhållningsordning. Detta innebär att en fastighetsägare till ett 
flerfamiljshus har ansvaret för att, i nuläget, gröna påsar för matavfall kommer de boende 
tillhanda.  
Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör abonnemang eller 
avfallshanteringen ska snarast anmälas till Oxelö Energi. 
Avgiftsskyldigheten och abonnemanget kan överföras till nyttjanderättshavaren efter 
ansökan till Oxelö Energi.  
Om nyttjanderättshavaren flyttar eller inte följer de föreskrifter som gäller (till exempel om 
det uppstår problem med överfyllnad, sortering eller betalning) återgår abonnemanget och 
betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren.  

Avgifter 
Samtliga priser i taxan gäller inklusive mervärdesskatt. Avgifterna erläggs till Oxelö Energi 
AB. 

Abonnemangsformer 
Taxan är uppbyggd med möjlighet att välja bland tre olika abonnemang. 

• Källsorterat avfall för behandling via Oxelö Energi: Kunden sorterar ut sitt 
komposterbara avfall, vilket hämtas och behandlas i Oxelö Energis regi.   

• Hemkompostering: Kunden komposterar själv allt komposterbart avfall enligt 
anvisningar från miljö- och samhällsbyggnadskontoret. Tillstånd krävs från Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

• Blandat hushållsavfall: Kunden sorterar inte ut sina komposterbara hushållssopor 
utan lämnar dem blandat med restavfallet.  

Den som inte gör ett aktivt val, tilldelas abonnemanget källsorterat avfall (grönt kärl) 140l och 
källsorterat matavfall (brunt kärl) 140l.  

Våra 80 liters kärl har utgått och kan inte beställas eftersom kärlen 
inte tillverkas längre. 
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Villaboende 
Grundavgift 

Grundavgift betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften. 
Avgift per år för villa/radhus 1 002,71 kr 

Källsorterat avfall 
Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall (grönt kärl) och källsorterat 
matavfall (brunt kärl och gröna påsar). 
Gäller endast för villor med två kärl placerade intill varandra. Hämtning sker 26 ggr/år.  

 Volym 
grönt/brunt 

Sorterat avfall 
kronor 

Kärl 80 l+140 l   863,87 

 140 l+140 l 1 294,86 

 240 l+140 l 1 917,25 

 360 l+140 l 2 981,98 

 
Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall (grönt kärl) och källsorterat 
matavfall (brunt kärl och gröna påsar). 
Gäller endast för villor med två kärl placerade intill varandra. Hämtning sker 26 ggr/år för 
bruna kärlet och 12 ggr/år för gröna kärlet. 

 
 Volym 

grönt/brunt 
Sorterat avfall 

kronor 

Kärl 80 l+140 l    753,30 

 

Hemkompostering 
Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall. Hämtning sker 26ggr/år. 

 Volym 
grönt 

Restavfall 
kronor 

Kärl 80 l    398,38 

 140 l    829,37 

 240 l 1 451,76 

 360 l 2 516,50 

 

Blandat hushållsavfall 
Avgift för hämtning och behandling av blandade hushållssopor, d.v.s. en blandning av 
komposterbara och brännbara hushållssopor.  

 Volym Blandat avfall 
kronor 

Kärl 140 l 2 891,60 

Kärl 240 l 4 316,75 

Kärl 360 l 6 960,22 
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Flerfamiljsboende, verksamheter, samfälligheter och 
radhusområden 
Grundavgift 
Grundavgift betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften. 

Avgift per år för följande grupper:    
Samfälligheter/radhusområden   1 002,71 kr 
Lägenhet       824,71 kr 
Verksamhet  1 892,64 kr 
 

Källsorterat restavfall (grönt kärl) 
Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall. 

 Volym 52 ggr/år 
kronor 

Säck 160 l 4 381,26 

Säck 240 l 5 812,05 

Kärl 140 l 2 213,10 

Kärl 240 l 3 260,80 

Kärl 360 l 4 455,96 

Kärl 660 l 7 719,61 

Container    3 m3 45 190,56 

Container    5 m3 60 588,68 

Container    8 m3 90 364,10 

Container 10 m3 119 392,38 

Källsorterat matavfall (brunt kärl) 
Avgift för hämtning och behandling av källsorterat matavfall.  

 Volym 52 ggr/år 
kronor 

Kärl 140 l 1 537,08 

Kärl 240 l 2 080,54 
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Blandat hushållsavfall 
Avgift för hämtning och behandling av blandade hushållssopor, d.v.s. en blandning av 
komposterbara och brännbara hushållssopor.  

 Volym 52 ggr/år 
kronor 

Säck 160 l   9 127,57 

Säck 240 l   12 108,46 

Kärl 140 l   4 610,63 

Kärl 240 l   6 793,34 

Kärl 360 l   9 283,27 

Kärl 660 l 16 082,52 

Container 3 m3 61 194,80 

Container 5 m3 81 518,82 

Container 8 m3 122 367,45 

Container 10 m3 161 677,29 

 

Fritidsboende 
Grundavgift betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften. 
Avgift per säsong för fritidshus 835,60 kr 
 
Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall och källsorterat matavfall. 
Gäller endast för fritidsboende med hämtning från och med april till och med oktober  
(20 hämtningstillfällen per år). Permanentboende betalar som villa. 
Land   913,01 kr/år 
Skärgård   538,73 kr/år 
 
Latrin 
Basutbud om 3 kärl  905,78 kr  
Fler kärl   320 kr per styck 
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Särskilda avgifter 
Tillägg  

Tillägg för längre avstånd samt låsta utrymmen 

Gångtillägg  52 ggr/år 
kronor 

26 ggr/år 
kronor 

Säck    5 - 10 m 220,50 220,50 

 11 - 20 m 441,00 441,00 

Kärl   5 - 10 m 220,50 220,50 

 11 - 20 m 441,00 441,00 

Låsta dörrar    1 – 3 st 404,05/dörr 404,05/dörr 

Låsta dörrar  Från 4:e 5 512,50 5 512,50 

Uppehåll i hämtningen 
För av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden medgivet uppehåll uttages ingen taxa. 

Förlängt hämtningsintervall vid hemkompostering 
Reducering av grundavgift erhålles ej utan gäller endast för hämtning och 
behandlingsavgiften.  
Följande gäller: 

Volym 12 ggr/år 
kronor 

80 l 287,80 

140 l 575,60 

Gemensamt kärl 
Reducering av grundavgift erhålles ej utan gäller endast för hämtning och behandlings-
avgiften, vilken divideras med antal berörda fastighetsägare. Kräver tillstånd av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Felsorteringsavgift  
För kärl som efter påpekande inte är godtagbart sorterat utgår en avgift på 322 kr per 
kärl. Om felsorteringen fortsätter ändras abonnemanget till Blandat hushållsavfall. 

Budning 
För separat hämtning (budning) uttages en avgift enligt nedan: 

Kärl Villor, flerfamiljshus 
verksamheter, 

fritidsboende och 
småbåtshamnar 

kronor 

Kärl 275,63 

För hämtning av löst avfall (grovavfall) uttages en avgift om 523,08 kr/m3. 
 
 



7 (7) 

 

Byte av kärl/intag av kärl/utplacering av kärl/avslut av verksamhet. 
När abonnenten påkallar byte av kärlstorlek/intag av kärl/avslut av verksamhet/förändring 
av tömningsintervall utgår en avgift per anläggning enligt nedan: 

Kärl Villor, flerfamiljshus 
verksamheter, 

fritidsboende och 
småbåtshamnar 

kronor 

Kärl 330,75 

Felaktigt abonnemang 
Behållarvolymen skall vara tilltagen så att avfallet ryms i abonnerade behållare även vid 
större helger. Om behållarvolymen vid fastigheten vid upprepade tillfällen visar sig 
otillräcklig med påföljden att löst avfall ligger utanför behållaren, alternativt behållaren är 
överfull, utgår en tilläggsavgift med 385,88 kr per kärl och gång. 

Speciella förhållanden  
För tjänster som inte är taxesatta, eller där speciella förhållanden råder, fastställs en 
avgift från fall till fall med ledning av en timkostnad på 912,45 kr och i relation till övriga 
taxor. (MB kap 27 § 6) 

Returpapper för villor, flerfamiljshus, samfälligheter och verksamheter. 
I hämtningsavgiften ingår dragväg då det är för komplext att separera de kostnader i en 
hämtningsavgift och en dragvägsavgift i samband med den konvertering till FNI-
abonnemang som skedde 2022. I avgiften ingår även intag av kärl och abonnemang 
avslutas. 
 
Returpapper kan även fortsättningsvis lämnas kostnadsfritt vid kommunens 
återvinningsstationer som finns angivna på Oxelö Energis hemsida. 
 
Returpapper kan också hämtas vid tomtgräns av den insamlare som Oxelö Energi har 
avtal med. Se Oxelö Energis hemsida eller ta kontakt med kundcenter för mer information.  
Avgifterna avser årsabonnemang, intag av kärls samt kärlhyra. 
 

Kärl Volym 12 ggr/år 
Kronor 

26 ggr/år 
Kronor 

52 ggr/år 
Kronor 

Kärl 240 – 370 l 769,00 1 693,00 3 440,00 

Företagskort på Återvinningscentralen  
Företagskortet kostar 3 125 kr. Då ingår 10 besök på återvinningscentralen.  
Väljer du som företag att inte köpa ett företagskort så betalar man för engångsbesök 
437,50 kr. 
Kostnaden för företagskortet debiteras på din renhållningsfaktura. 

Påminnelseavgift 
Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan tillkommer en påminnelse-
avgift på 100 kr samt dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle 
ha skett.  
Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso.  
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