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RENHÅLLNINGSTAXA 2023 FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 
Fastställd i kommunfullmäktige och gäller från och med 2023-01-01 och tillsvidare.  
 
1. INLEDNING 
 
Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och destruktion av avfall, vilket enligt 
renhållningslagen samt renhållningsordningen för Mönsterås kommun skall utföras genom 
kommunens försorg. Avgift skall betalas enligt följande grunder. 
 
2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
a) Avgiftsskyldighet 
Renhållnings- samt slamtömningsavgifter skall betalas av fastighetsägaren eller den, som 
istället för fastighetsägaren är skattskyldig för fastigheten enligt fastighetstaxeringslagen. 
Fastighetsägare skall vid förändrade ägandeförhållanden eller likvärdigt omgående lämna 
erforderliga uppgifter om den nya fastighetsägaren till kommunen. Underlåtes detta 
kommer fastighetsägaren att få fortsatt debitering. 
 
Fastighetsägare kan begära att fakturering skall ske direkt till hyresgäst på fastigheten. 
Ansökan om sådan fakturering skall undertecknas av fastighetsägaren och lämnas till 
kommunen. Om hyresgästen inte betalar fakturan är fastighetsägaren fortfarande 
betalningsansvarig. 
 
b) Avgiftsbefrielse 
Avbrott eller ändring i hämtningsförhållanden för kortare tid än fem månader medför ingen 
reducering av de avgifter som skall betalas enligt denna taxa. 
 
För fritidsbostad med sommarabonnemang gäller att bostaden inte får användas under 
hela hämtningsperioden (v 17 – v 40). 
 
c) Avgiftsperiod 
Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall betalas sex gånger per år för 
permanentbostad och en gång per år för fritidsbostad. Övriga avgifter betalas efter utfört 
arbete. 
 
d) Moms 
Lagstadgad moms tillkommer på alla angivna avgifter. 
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3. AVGIFTER 
 
a) Avgifter för tömning, transport och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt 

avfall 
b) Obligatorisk matavfallsinsamling. Ett kärl för matavfall, 140 liter med 14 dagars 

tömning, ingår per abonnemang. 
c) Tätare tömningsintervall på matavfall kärl140 liter är inte möjligt att få. 
d) I ett abonnemang ingår alltid ett grönt kärl, en container eller en underjordsbehållare 

för restavfall och ett brunt kärl eller en underjordsbehållare för matavfall. 
 
Permanent abonnemang – grönt kärl, container eller underjordsbehållare för restavfall, 
tömningsfrekvens var fjärde vecka, 13 tömningar och brunt kärl eller underjordsbehållare 
för matavfall, tömningsfrekvens varannan vecka, 26 tömningar 
Kärl/Container-strl Grundavgift, kr Miljöavgift, kr Total årsavgift, kr 
190 l  234 640 874 
370 l  377 810 1187 
660 l 562 1052 1614 
3 m3 3007 3850 6857 
5 m3 3945 4882 8827 
8 m3 7020 8452 15472 
10 m3 9057 11070 20127 
Underjordsbehållare Grundavgift, kr Miljöavgift, kr Total årsavgift, kr 
3 m3 3275 3548 6823 
5 m3 5456 5910 11366 
 
 
Fritidsabonnemang – grönt kärl eller container för restavfall, tömningsfrekvens var fjärde 
vecka, 6 tömningar, och brunt kärl för matavfall, tömningsfrekvens varannan vecka, 12 
tömningar 
Kärl/Container-strl Grundavgift, kr Miljöavgift, kr Total årsavgift, kr 
190 l 190 562 752 
370 l 301 696 997 
660 l 450 882 1332 
3 m3 1502 2029 3531 
5 m3 1971 2593 4564 
8 m3 3475 3811 7286 
 
Viktavgift på 2,84 kr/kg tillkommer. 
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e) Mottagningsavgifter verksamhetsavfall på Mörkeskog 
 
Avgifterna gäller för verksamheter. 
 
Fraktion Avgift, kr Enhet 
Asbest 1650 ton 
Aska 1327 ton 
Blandat avfall, sorteras av kund inne på anläggningen 1070 ton 
Brännbart avfall 1281 ton 
Flisbart trämaterial och stubbar 395 ton 
Gips 1328 ton 
Gjutsand 72 ton 
Karaktäriserat avfall 1328 ton 
Kompost/Löv/ Grenar/Ris 200 ton 
Metallskrot 298 ton 
Osorterat bygg- och rivningsavfall till sortering 3309 ton 
Osorterat grovavfall till sortering 3309 ton 
Restavfall till deponering 1327 ton 
Sand och vatten 1211 ton 
Schaktmassor till sortering 350 ton 
Slam och Fettavskiljare 1281 ton 
Stenmaterial till krossning, Ø>10 cm 279 ton 
Konstruktions/sluttäckningsmassor vid behov 0 ton 
Tryckimpregnerat trä från verksamhet 2350 ton 
Vitvaror 44 st 
Wellpapp 309 ton 
Asfalt enbart från egen kommunal verksamhet 400 ton 
Asfalt från övriga verksamheter 1800 ton 
 
Sluttäckningsmassor (schaktmassor och tegel- och betongkross, Ø<10 cm), täckmassor 
godkända av kommunen mottages om behov finns utan avgift. Vid större volymer ska 
föranmälan göras. Karaktärisering av massor krävs.   
 
f) Avgifter för hämtning, transport och behandling av latrin. 
 
Permanent abonnemang – hämtningsfrekvens var 4:e vecka,13 hämtningar från v3-v51  
Hämtställe Årsavgift, kr 
Tomtgräns 5460 
TC/annan plats 9300 
 
Fritidsabonnemang – hämtningsfrekvens var 4:e vecka, 6 hämtningar v19-v39 
Hämtställe Årsavgift, kr 
Tomtgräns 2370 
TC/annan plats 4116 
 
För permanentboende, hämtning vid tomtgräns, gäller att avgiften omfattar tio latrinkärl 
som ingår i abonnemanget. 
 
För fritidsboende, hämtning vid tomtgräns, gäller att avgiften omfattar fem latrinkärl som 
ingår i abonnemanget. 
 
För TC-abonnemang, hämtning på toalett, gäller utbyte av kärl. Kärlen ingår i avgiften för 
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abonnemanget. 
Extra latrinkärl tillhandahålles i partier om fem mot en avgift på 500 kr/parti. 
Endast av kommunen tillhandahållna kärl får användas. 
 
g) Återvinningsmaterial  
Avser tömning av kärl/container för återvinningsbart material vid fastighet. 
Kärl 190-660 l 1870:-/år  
Container 3-8 m3 2706:-/år  
 
Tömningsfrekvens: 1 gång/2 veckor 
 
h) Abonnenter utan kärl 
För abonnenter som erhållit befrielse från tömning av hushållsavfall debiteras halv 
grundavgift samt hel miljöavgift baserad på kärl 190 l för restavfall och 140 l för matavfall. 
Ansökan om befrielse ska ske till miljökontoret. 
 
4. HÄMTNINGSAVSTÅND 
 
I avgifterna enl. punkt 3a för kärl 140-660 l ingår tömning vid körbar väg och tomtgräns 
eller annan överenskommen plats. För tömningsavstånd överstigande sidolastarens 
räckvidd 1,5 m tillkommer för varje behållare per 10-tal meter och gång 20 kr. 
 
5. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 
 
Särskilda bestämmelser gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall om inget 
annat anges och utöver det som anges i punkt 3. 
 
a) Tätare tömningsfrekvens 
Vid av renhållningen medgiven tömning av kärl/container med kortare intervall än normal 
tömningsfrekvens (grönt kärl, container eller underjordsbehållare för restavfall 
tömningsfrekvens var fjärde vecka, 12 tömningar och brunt kärl eller underjordsbehållare 
för matavfall tömningsfrekvens varannan vecka, 26 tömningar) tillkommer en avgift enligt 
följande:  
Årsavgift vid tätare tömningsfrekvens 
varannan vecka 2 x totala årsavgiften 
1 gång/vecka  2,5 x totala årsavgiften 
2 gång/vecka  3 x totala årsavgiften 
 
b) Extra tömning 
Extra tömning av kärl i samband med ordinarie tömning  52:- 
Extra tömning av container i samband med ordinarie tömning  82:- 
 
Extra tömning av kärl inom en vecka efter anmälan 134:- 
Extra tömning av container inom en vecka efter tömning 206:- 
 
Extra tömning akut av kärl senast dagen efter anmälan 247:- 
Extra akut tömning av container senast dagen efter anmälan 515:- 
 
Extra tömning av underjordsbehållare 618:- 
 
Viktavgift enligt punkt 3a tillkommer. 
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c) Ändring i abonnemang 
Vid förändring i abonnemang, byte av kärlstorlek, uttages nedanstående avgifter. 
 
Kärl   190-660 l  300:-/gång 
Container          3-8 m3  875:-/gång 
 
6. ÖVRIGA AVGIFTER 
 
Oförutsedd tjänst    1 600:- 
Bomkörning     1 000:- 
 
7. SLAMTÖMNING 
 
a) Avgift för tömning och behandling av slam från enskilda slamavskiljare (2-, 3-

kammarbrunnar), minireningsverk, slutna tankar och fettavskiljare 
 

1. Planerade tömningar permanent abonnemang (kr) 
 Storlek 
Tömning 0-2,99 m3 3,00-6 m3 
Normal 780 780 

 
2. Oplanerade tömningar (kr) 

 Storlek 
Tömning 0-2,99 m3 3,00-6 m3 
Akut inom 24 h ej helg 1500 1500 
Akut samma dag eller helg 4000 4000 
2-dagars 780 780 
7-dagars 780 780 
Fosforsfälla 1500 - 
Toabod 780 - 

 
Planerade tömningen (ordinarie 1 gång/år) för permanent abonnemang sker automatiskt 
medan övriga tömningar beställs hos kommunen (kontorstid) eller entreprenören (jourtid). 
 
Avgifter för spolning av ledningar ingår ej i ovanstående taxa. 
 


