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NYHETER AVFALLSTAXA

Sophämtning
En del avgifter i taxan presenteras nu med sammanlagd årskostnad, istället för 
avgift per hämtning. Detta är för att du som kund lättare ska kunna se vad en tjänst 
kostar per år.  

Sänkt viktavgift 
För att främja en ökad utsortering av matavfall, har viktavgiften sänkts. Istället har 
den fasta avgiften höjts något. 

Gemensam avfallsbehållare 
Numera kan två eller fler grannar som har samma typ av abonnemang, gå samman 
och ha en gemensam avfallsbehållare. De kunder som delar behållare betalar 
endast en fast avgift per hushåll. Syftet är att minska transporterna och antalet 
svårframkomliga hämtställen. 

Avgift för felsorterat och löst avfall 
Det är viktigt att du har koll på vad som hamnar i ditt sopkärl. En avgift kan komma 
att tas ut vid upprepad felsortering eller löst avfall i kärlet, liksom vid upprepat 
felvänt kärl. En avgift kommer också att tas ut vid de ställen där ett specialfordon 
behövs för att hämta avfall, exempelvis vid framkomlighetsproblem.
 
Slamtömning
För dig som har två anläggningar på fastigheten är det en fördel att tömma dessa 
vid samma tillfälle eftersom du då får en fast summa i rabatt. Tömning beställs hos 
Suez. Vi hoppas att detta ska bidra till minskade transporter. 

Stora anläggningar 
För större anläggningar (3,1-6 m3) finns det nu en fast tömningsavgift. För 
anläggningar som är ännu större betalas en avgift för varje kubikmeter utöver  
6 m3. Avgiften per extra kubikmeter är nu densamma oavsett hur mycket som töms.

Slangdragning 
Avgifterna för slangdragning har höjts. Detta görs för att främja bra hämtställen, så 
att chaufförerna  ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt.
 

Till 2020 har vissa avgifter höjts och några nyheter har tillkommit.  
Här listar vi de största förändringarna och annat som kan vara bra att känna 
till för dig som är avfallskund hos oss. Vill du veta mer och se taxan i sin helhet 
hittar du den på vår hemsida borgholmenergi.se. Du är också välkommen att 
kontakta vår kundservice om du har frågor.

Privatkunder



NYA AVFALLSFÖRESKRIFTER
Från och med 1 januari 2020 gäller nya 
avfallsföreskrifter i Borgholms kommun. 
Föreskrifterna beskriver vad som gäller för 
avfallshanteringen i kommunen.

Det är mycket som är nytt och förtydligat 
jämfört med de gamla föreskrifterna, så 
läs gärna igenom de nya för att se vad de 
innebär för just dig. Några exempel:

- Krav på utsortering av matavfall 
- Krav på att det som läggs i sopkärlet ska       
vara förpackat i påse med dubbelknut. 
- Möjlighet för grannar med samma 
abonnemangstyp att dela avfallsbehållare. 
- Gräns för hur tunga lock på slambrunnar 
får vara.

Du hittar de nya föreskrifterna på vår 
hemsida borgholmenergi.se. Du är också 
välkommen att kontakta kundservice om 
du vill ha ett exemplar skickat till dig.

Var noga med vad som spolas ner i toaletten
Tops och tamponger är exempel på föremål som ställer till problem när de hamnar 
i reningsverket. Därför kan en avgift komma att tas ut, om sådana föremål finns i 
brunnen. Om det har spolats ner något som orsakar stopp i slamtömningsbilen, kan 
även detta generera en avgift.
 
Viktigt vid tömning av sluten tank 
Krävs det en anslutningskoppling/adapter för att din slutna tank ska kunna tömmas? 
Tänk på att det är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att en sådan finns 
tillgänglig vid tömning. Om den saknas, kan en avgift tas ut. Likadant finns det en 
avgift för extra arbete vid tömning, såsom framgrävning av brunnen.  

Du vet väl att 

• det ingår två extratömningar av sopkärlet under vintermånaderna för dig 
som har sommarabonnemang.

• du kan få trädgårds-, el- och grovavfall hämtat mot en avgift.
• om du vill slippa slangdragningsavgiften vid slamtömning kan du lägga en 

egen slang, antingen lös på marken som tas in igen efter tömning, eller 
nedgrävd.

AVISERING INFÖR TÖMNING
Anmäl dig till vår kostnadsfria aviseringstjänst! Då får du en påminnelse inför tömning 
- sms för slam och e-post för sopkärlet. Du får även en bekräftelse när tömningen är 
gjord. Anmäl dig på vår hemsida borgholmenergi.se redan idag. 



Verksamheter och flerbostadshus
Sophämtning
En del avgifter i taxan presenteras nu med sammanlagd årskostnad, istället för 
avgift per hämtning. Detta är för att du som kund lättare ska kunna se vad en tjänst 
kostar per år.  

Sänkt viktavgift 
För att främja en ökad utsortering av matavfall, har viktavgiften för sopkärl sänkts. 
Istället har den fasta avgiften höjts något. 

Veckotömning 
Ett abonnemang för tömning av stora sopkärl (660 liter) och container varje vecka 
införs. Syftet är att du som kund ska kunna minska antalet extratömningar.

Egenägd container 
Avdraget för egenägd container har tagits bort.  

Avgift för felsorterat och löst avfall 
Det är viktigt att ha koll på vad som hamnar i avfallsbehållaren. En avgift kan komma 
att tas ut vid upprepad felsortering eller löst avfall.

Välj mellan sorterat eller osorterat abonnemang 
Du vet väl att du som har container, komprimator eller underjordsbehållare, kan 
välja mellan ett sorterat eller ett osorterat abonnemang beroende på om du vill 
kunna sortera ut matavfall eller inte. I det sorterade abonnemanget ingår ett kärl 
för matavfall, och abonnemangsavgiften är också något lägre än för ett osorterat 
abonnemang. Kontakta vår kundservice om du vill ändra det abonnemang du har 
idag.  
 
Fettavskiljare
För större anläggningar (3,1-6 m3) finns det nu en fast tömningsavgift. 

BESTÄLLNING OCH FRÅGOR
Beställning av tömning görs till Suez på telefon 0485-561 560.

För frågor gällande abonnemang, avgifter eller fakturor kontakta  vår kundservice på 
telefon 0485-883 00.


