
 
 

 

 

Avfallstaxa 2019 
Avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-26 

att gälla från 2019-01-01 

   

      
      



1 
 

Innehållsförteckning 

1. Allmänna bestämmelser _______________________________________________________ 3 

1.1. Kommunens ansvar ______________________________________________________ 3 
1.2. Fastighetshavarens ansvar ________________________________________________ 3 
1.3. Betalning och fakturering __________________________________________________ 4 
1.4. Ändring av abonnemang __________________________________________________ 4 
1.5. Mätningsregler för gångavstånd ____________________________________________ 4 
1.6. Avgifter vid undantag från kommunens gällande bestämmelser ___________________ 4 
1.7. Fastställande av annan avgift ______________________________________________ 4 
1.8. Indexuppräkning ________________________________________________________ 4 

2. Taxans konstruktion __________________________________________________________ 5 

2.1. Grundavgift ____________________________________________________________ 5 
2.2. Rörlig avgift ____________________________________________________________ 6 
2.3. Tilläggsavgifter __________________________________________________________ 6 

3. Avgifter år 2019 ______________________________________________________________ 7 

3.1. Grundavgift ____________________________________________________________ 7 
3.2. Rörlig avgift ____________________________________________________________ 7 
3.3. Enfamiljshus ___________________________________________________________ 7 

3.3.1 Extra säck vid ordinarie hämtning __________________________________________ 8 
3.3.2 Extra säck vid budning ___________________________________________________ 8 

3.4. Flerbostadshus och grupphusområden _______________________________________ 8 
3.4.1 Hushållsavfall i bottentömmande behållare __________________________________ 10 
3.4.2 Extra säck vid ordinarie hämtning _________________________________________ 10 
3.4.3 Extra säck vid budning __________________________________________________ 10 

3.5. Fritidshus _____________________________________________________________ 11 
3.5.1 Extra säck vid ordinarie hämtning _________________________________________ 11 
3.5.2 Extra säck vid budning __________________________________________________ 12 

3.6. Verksamheter _________________________________________________________ 13 
3.6.1 Matavfall _____________________________________________________________ 14 
3.6.2 Insamling av fett från fettavskiljare _________________________________________ 14 
3.6.3 Hushållsavfall i storbehållare _____________________________________________ 15 
3.6.4 Extra container/komprimator vid budning ____________________________________ 15 
3.6.5 Hushållsavfall i underjordsbehållare ________________________________________ 16 
3.6.6 Extra säck vid ordinarie hämtning _________________________________________ 16 
3.6.7 Extra säck/kärl vid budning_______________________________________________ 16 

3.7. Särskild hämtning av hushållsavfall _________________________________________ 16 
3.8. Tilläggsavgifter _________________________________________________________ 17 

3.8.1 Grovavfall ____________________________________________________________ 17 
3.8.2 Trädgårdsavfall ________________________________________________________ 18 
3.8.3 Slam och latrin ________________________________________________________ 19 
3.8.4 Insamling av förpackningar och returpapper _________________________________ 19 
3.8.5 Gångvägstillägg _______________________________________________________ 19 
3.8.6 Kärl och rengöring _____________________________________________________ 20 
3.8.7 Evenemangshämtning __________________________________________________ 20 



2 
 

3.8.8 Administrationsavgifter __________________________________________________ 20 
3.8.9 Återvinningscentraler (ÅVC) ______________________________________________ 20 
3.8.10 Mobil ÅVC ___________________________________________________________ 20 
3.8.11 Farligt avfall _________________________________________________________ 21 
3.8.12 El-avfall och vitvaror från enfamiljshus _____________________________________ 21 
3.8.13 El-avfall och vitvaror flerbostadshus _______________________________________ 21 
3.8.14 Insamling av batterier __________________________________________________ 21 

 

 
  



3 
 

1. Allmänna bestämmelser 
Täby kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen. Bestämmelser för 
hanteringen av hushållsavfall finns i kommunens föreskrifter om avfallshantering.  

Taxan träder i kraft den 1 januari 2019 då tidigare antagen taxa KF 2017-11-27, upphör att 
gälla. 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.   

1.1. Kommunens ansvar 
Täby kommun ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 15 kapitel 
med tillhörande lagstiftning. Avfallsinsamlingen i kommunen utförs av den eller de som Täby 
kommun anlitar.  

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet.  

1.2. Fastighetshavarens ansvar 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1 152) ska anses som fastighetsägare. Med 
nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, 
har rätt att bruka eller nyttja fastigheten, till exempel genom arrende, bostadsrätt eller 
hyresrätt.  

Samfälligheter jämställs med fastighetsinnehavare i de fall avfallshanteringen ingår i 
samfälligheten.  

En fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldig att betala avgifter enligt 
gällande avfallstaxa.  

Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfall som uppkommer på 
fastigheten eller av andra skäl är förekommande på fastigheten. Bestämmelser om 
avfallsutrymmen, hämtningsväg, fyllnadsgrad m.m. finns i gällande avfallsföreskrifter.  

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att: 

- sköta rengöring av avfallsutrymmen och behållare och att nedskräpning inte sker i 
anslutning till hämtningsplatsen, till exempel på grund av att behållaren har överfyllts, 

- se till att föremål som kan skada personal inte läggs i behållare, 

- hålla framkomlig väg med tillräcklig bredd för att dra transportkärra eller kärl mellan 
behållarens uppställningsplats och hämtningsfordon. Vintertid ska vägen vara skottad 
och sandad, 

på hämtdagen placera kärlet vid tomtgräns, eller på annan anvisad plats. För 
enfamiljshus får avståndet mellan kärl och sopbil inte vara längre än 13 meter. För 
flerbostadshus och verksamheter bör gångavståndet inte överstiga 25 meter såvida inte 
särskilda skäl föreligger. Säck ska vara placerad så att den kan hämtas med säckkärra. 
Avståndet mellan säckställ och sopbil bör inte vara längre än 20 meter och får inte vara 
längre än 50 meter. 
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1.3. Betalning och fakturering 
Avgift enligt denna taxa betalas till kommunen eller till av kommunen utsedd entreprenör. 
Avgift ska erläggas vid den tidpunkt som anges på fakturan. Vid utebliven betalning kan 
avgifter för påminnelser och inkasso tillkomma. Dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagens 
bestämmelser.  

Fakturering för ordinarie sophämtning sker två gånger per år. Tilläggstjänster som inte ingår i 
abonnemang faktureras när tjänsten är utförd.  

Betalningsskyldighet för abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta eller vid 
de tillfällen då behållaren inte varit tillgänglig för hämtning.  

1.4. Ändring av abonnemang 
Fastighetsinnehavaren ska, utan dröjsmål, anmäla till entreprenören ändring av 
ägandeförhållanden, avfallsmängd, behållarens placering eller annan ändring som kan ha 
betydelse för beräkning av avgiften.  

Då ändringen föranleder ny avgift ska den nya avgiften gälla från den dag som ändringen har 
godkänts. Retroaktiv ändring av avgiften medges inte.  

Begäran om ändrad hämtningsfrekvens eller byte av kärlstorlek måste anmälas till 
entreprenören och kan träda i kraft 1 januari eller 1 juli. Om ändring önskas vid annan 
tidpunkt tillkommer en administrationsavgift. Detta gäller inte i samband med ägarbyte av 
fastighet 

1.5. Mätningsregler för gångavstånd 
Gångavståndet mätt som enkel väg mellan insamlingsfordonets uppställningsplats och 
platsen för hämtning av behållare uppmäts av insamlingsentreprenören. Kärl/säck ska vara 
placerad inne på tomten inom max 5 meter från insamlingsfordonets närmaste 
uppställningsplats. Om avståndet är längre debiteras gångavståndstillägg.  

Gångavståndstillägget debiteras per 5-tal meter för kärl/säck och per antal 
hämtningstillfällen.  

1.6. Avgifter vid undantag från kommunens gällande bestämmelser 
Endast obebyggda fastigheter samt bebyggda fastigheter som inte nyttjas alls, under en 
sammanhängande tid av minst tre månader, och där inget hushållsavfall därför uppkommer 
kan efter ansökan till kommunens entreprenör befrias helt från avgift. 

Vid delad avfallsbehållare betalar varje hushåll/abonnent full grundavgift samt delad rörlig 
avgift. Delad hämtning gäller endast enfamiljshus eller motsvarande.  

1.7. Fastställande av annan avgift 
I fall då gällande taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift för bortforsling och 
omhändertagande av avfall ska avgiften fastställas av Stadsbyggnadsnämnden med 
beaktande av de grunder som anges i gällande lagstiftning.  

1.8. Indexuppräkning 
Stadsbyggnadsnämnden äger rätt att årligen besluta om justering av avfallstaxan inom 
ramen för gällande insamlings- och behandlingsavtal. Ändras mervärdeskatten får särskild 
reglering av avgiftsbeloppen ske därefter. 
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2. Taxans konstruktion 
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och således inte skattefinansierad. Kommunens 
avfallstaxa ska: 

• styra mot målen i kommunens gällande avfallsplan och avfallsföreskrifter, 

• stimulera en god arbetsmiljö, 

• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad, 

• finansiera de kostnader kommunen har för att utföra det kommunala 
renhållningsansvaret och informationsansvaret vad gäller avfallshantering. 

Enligt Miljöbalkens 27 kapitel, 5 § får sophämtningsavgift tas ut på ett sådant sätt att 
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Avfallstaxan består av tre delavgifter: 

• Grundavgift,  

• Rörlig avgift (hämtnings- och behandlingsavgift för säck-/kärlavfall), 

• Tilläggsavgift-/er. 

2.1. Grundavgift 
Grundavgiften ska täcka kostnader för planering, utveckling, information och administration. 
Grundavgiften ska också täcka kostnader för tjänster som abonnenterna kan utnyttja fritt 
utan särskild avgift, exempelvis återvinningscentraler och insamling och behandling av farligt 
avfall.  

Grundavgiften tas ut som en avgift per kundkategori:  

• Enfamiljshus: Till enfamiljshus räknas villahushåll eller motsvarande med eget 
abonnemang.   

• Flerbostadshus: Till hushåll i flerbostadshus räknas alla lägenheter i hyresrätt och 
bostadsrätt med gemensamt abonnemang. 

• Fritidshus: Till fritidshus räknas hushåll som används för rekreation och som inte 
är permanentbostad.  

• Verksamheter: Till verksamheter räknas alla abonnenter som inte är privathushåll, 
exempelvis skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, 
båtklubbar, skolor och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i 
speciella boende som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer, 
äldreboenden, koloniområden samt camping- och badplatser. 

Med grupphusområden avses bostadsområden med gemensam hämtning. Grundavgift för 
flerbostadshus eller enfamiljshus utgår beroende på servicenivå.  

Reducering av grundavgift kan ske för dem som har underjordiska behållare för 
hushållsavfall. 
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2.2. Rörlig avgift 
Den rörliga avgiften ska täcka kostnader för insamling och behandling av säck- och kärlavfall 
från enfamiljshus, flerbostadshus, fritidshus samt verksamheter. 

Den rörliga avgiften baseras på entreprenörsavtalets à-priser för insamling per behållartyp 
(säck- el. kärl), behållarstorlek och hämtningsfrekvens (ggr/år), samt SÖRABs omlastnings-, 
transport- och behandlingsavgifter. Behandlingsavgiften är baserad på behållarvolym, 
förutom för storbehållare där avgiften baseras på kilo.  

Abonnenter som sorterar ut matavfall för separat hämtning alternativt till 
Stadsbyggnadsnämnden anmält varmkompost betalar en lägre rörlig avgift än abonnenter 
som inte sorterar ut matavfall. 

2.3. Tilläggsavgifter 
Tilläggsavgifter ska täcka kostnader för insamling och behandling av olika typer av valfria 
tjänster som abonnenten själv kan välja att nyttja, exempelvis gångvägstillägg eller särskilt 
abonnemang för insamling och behandling av trädgårdsavfall. 

Tilläggsavgifterna utgörs av entreprenörsavtalets à-priser för de olika tjänsterna, samt 
SÖRABs omlastnings-, transport och behandlingsavgifter för dessa tjänster. 
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3. Avgifter år 2019 
Den samlade årsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift, d.v.s. en behandlings- 
och en insamlingsavgift, samt eventuella tilläggsavgifter. För att beräkna den totala 
sophämtningsavgiften summeras alltså grundavgiften och den rörliga avgiften 

Det finns två typer av abonnemang: sorterat respektive blandat. 

Abonnemang sorterat innebär att matavfall sorteras ut för separat insamling eller egen 
kompostering.  

Abonnemang blandat innebär att allt hushållsavfall läggs i samma kärl. 

Observera att avgifterna nedan anges inklusive moms (öresavrundade avgifter). 

3.1. Grundavgift 
Grundavgiften ska täcka kostnader för återvinningscentraler, insamling av farligt avfall och 
annan övergripande service. Grundavgiften tas ut som en avgift per kundkategori.  Avgiften 
anges i kronor per hushåll/anläggning och år. 

Rörlig avgift tillkommer beroende på frekvens och typ av behållare.  

Fastighet Avgifter  
Enfamiljshus, per hushåll* 820 kr 
Flerbostadshus, per lägenhet*  487 kr 
Fritidshus, per hushåll 316 kr 
Verksamheter, per anläggning 229 kr 

*för föreningar/fastighetsägare med gemensam hämtning av underjordiska behållare reduceras 
avgiften med 20 kr/hushåll eller lägenhet.  

3.2. Rörlig avgift 
Avgiften täcker kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet (säck- och 
kärlavfall). Avgiften anges i kr per fastighet, behållare och antal hämtningar per år.  

Grundavgift tillkommer per hushåll/abonnent och år enligt ovan. 

3.3. Enfamiljshus 
Ordinarie hämtning sker varje eller varannan vecka. Abonnenter med säck måste säkerställa 
att avfallet väger maximalt 15 kg vid hämttillfället. Vid utsortering av matavfall för separat 
hämtning kan hämtning en gång i månaden medges. Matavfallet hämtas dock varannan 
vecka. Även vid godkänd kompostering av matavfall kan hämtning en gång i månaden 
medges. Anmälan ska göras till Stadsbyggnadsnämnden.  

Abonnenter som sorterar ut matavfall för separat hämtning eller egen kompostering betalar 
en lägre rörlig avgift än abonnenter som lägger allt avfall i en behållare. 

Hämtning av hushållsavfall i 370 liters kärl kan medges efter ansökan till 
Samhällsutvecklingskontoret. Hämtning i 370 liters kärl medges t.ex. vid vård i hemmet. 
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Villa/radhus        

Behållare  Volym (liter) 
Antal 
hämtningar/år  

Abonnemang 
sorterat 

 Abonnemang 
blandat 

Rullkärl 140 13 195 kr 492 kr* 
Rullkärl 140 26 503 kr 872 kr 
Rullkärl 140 52 1 157 kr 1 808 kr 
          
Rullkärl 190 13 246 kr 547 kr* 
Rullkärl 190 26 604 kr 983 kr 
Rullkärl 190 52 1 359 kr 2 064 kr 
          
Säck 210 13 246 kr 547 kr* 
Säck 210 26 604 kr 983 kr 
Säck 210 52 1 359 kr 2 064 kr 
          
Rullkärl 240 52 1 532 kr 2 282 kr 
          
Rullkärl* 370 52 1 888 kr 2 468 kr 

*Dispens krävs 

3.3.1 Extra säck vid ordinarie hämtning 
För hämtning av extra säck vid ordinarie hämtning tillkommer avgift enligt nedan. 
Abonnenten håller med säck. 

Behållare Volym (liter) per säck & gång 
Säck 60 - 240 51 kr 
Säck 240 - 350 65 kr  

3.3.2 Extra säck vid budning 
För hämtning av extra säck/kärl vid budning tillkommer avgift enligt nedan. Abonnenten 
håller med säck. 

Behållare Volym (liter) per säck/kärl & gång 
Säck, 1:a 60 - 240 224 kr 
Säck följande 60 - 240 86 kr 
Säck, 1:a 240 - 350 231 kr 
Säck, följande 240 - 350 93 kr 
Rullkärl, 1:a 140 - 370 233 kr 
Rullkärl, följande 140 - 370 94 kr 

 

3.4. Flerbostadshus och grupphusområden 
Ordinarie hämtning från flerbostadshus och grupphusområden sker varje vecka. Hämtning 
sker från säck, kärl eller underjordsbehållare. 
Med grupphusområden menas bostadsområden med gemensam hämtning av kärl- och 
säckavfall. Grundavgift för enfamiljshus eller flerfamiljshus tillkommer per hushåll och år.  

Abonnenter som sorterar ut matavfall för separat hämtning betalar en lägre rörlig avgift än 
abonnenter som lägger allt avfall i en behållare. 
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RÖRLIGA AVGIFTER         

Flerbostadshus   
Volym 
(liter) 

Antal 
hämtningar/år 

Abonnemang 
sorterat 

Abonnemang 
blandat 

Behållare         
Säck 210 52 1 359 kr 1 890 kr 
Säck 210 104 2 719 kr 3 319 kr 
Säck 210 156 4 078 kr 4 978 kr 
     
Säck 240 52 1 575 kr 2 138 kr 
Säck 240 104 3 151 kr 3 750 kr 
Säck 240 156 4 726 kr 5 626 kr 
          
Säck* 350 52 1 863 kr 2 469 kr 
Säck* 350 104 3 726 kr 4 326 kr 
Säck* 350 156 5 589 kr 6 489 kr 
          
Rullkärl 190 52 1 359 kr 1 890 kr 
Rullkärl 190 104 2 719 kr 3 319 kr 
Rullkärl 190 156 4 078 kr 4 978 kr 
          
Rullkärl 240 52 1 575 kr 2 138 kr 
Rullkärl 240 104 3 151 kr 3 750 kr 
Rullkärl 240 156 4 726 kr 5 626 kr 
          
Rullkärl 370 52 1 888 kr 2 258 kr 
Rullkärl 370 104 3 776 kr 4 646 kr 
Rullkärl 370 156 5 664 kr 6 963 kr 
          
Rullkärl 660 52 4 175 kr 5 120 kr 
Rullkärl 660 104 8 349 kr 10 241 kr 
Rullkärl 660 156 12 524 kr 15 361 kr 
          
Kärl, komprimerande* 660 52 9 637 kr 10 312 kr 
Kärl, komprimerande* 660 104 19 274 kr 20 615 kr 
Kärl, komprimerande* 660 156 28 910 kr 30 922 kr 

*Nya abonnemang tillåts ej. 
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3.4.1 Hushållsavfall i bottentömmande behållare 
Avgifter för hämtning av hushållsavfall i underjordisk behållare som töms med kranfordon 
eller frontlastarfordon. Behandlingsavgift tillkommer.  

Underjordisk behållare Volym (liter) 
Antal 
hämtningar/år  

Abonnemang 
sorterat 

Abonnemang 
blandat 

Underjordisk behållare, 0- 6 m3, brännbart avfall 2000-6000 26 11 268 kr 14 114 kr 
Underjordisk behållare, 0- 6 m3, brännbart avfall 2000-6000 52 22 806 kr 27 959 kr 
Underjordisk behållare, 0- 6 m3, brännbart avfall 2000-6000 104 45 881 kr 55 649 kr 

Underjordisk behållare, 0- 6 m3, matavfall 2000-6000 26-104 0 - 
Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan         

Underjordisk behållare, budning (kr/gång) 2000-6000    1 864 kr 1 864 kr 
Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan         

Behandlingsavgift, brännbart avfall (kr/ton)*     1 004 kr 1 004 kr 
*För hämtning av matavfall från underjordsbehållare betalas ingen behandlingsavgift. 

3.4.2 Extra säck vid ordinarie hämtning 
För hämtning av extra säck vid ordinarie hämtning tillkommer avgift enligt nedan. 
Abonnenten håller med säck och meddelar entreprenören senast dagen innan hämtning att 
extra säck ska hämtas. 

Behållare Volym (liter) per säck & gång 
Säck 60 - 240 51 kr 
Säck 240 - 350 65 kr 

 

3.4.3 Extra säck vid budning 
För hämtning av extra säck/kärl vid budning tillkommer avgift enligt nedan. Abonnenten 
håller med säck. 

Behållare Volym (liter) per säck/kärl & gång 
Säck, 1:a 60 - 240 224 kr 
Säck, följande 60 - 240 86 kr 
Säck, 1:a 240 - 350 231 kr 
Säck, följande 240 - 350 93 kr 
Rullkärl, 1:a 140 - 370 233 kr 
Rullkärl, följande 140 - 370 94 kr 
Rullkärl, 1:a 660 252 kr 
Rullkärl, följande 660 114 kr 
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3.5. Fritidshus 
Ordinarie hämtning sker varje vecka under perioden maj t.o.m. augusti. Från september 
t.o.m. april sker månadshämtning (totalt 26 ggr/år). Hämtning av matavfall sker under 
perioden maj t.o.m. augusti. 
Med grupphämtning avses hämtning av hushållsavfall (säck- och kärlavfall) från exempelvis 
koloniområden, bad- och campingplatser. Anläggningar med behov av hämtning hela året 
betalar enligt taxa för verksamheter.  

Fritidshus     

Behållare Volym (liter) 
Antal 
hämtningar/år 

Abonnemang 
sorterat 

Abonnemang 
blandat 

Rullkärl 140 171 365 kr 490 kr 
Rullkärl 140 26  592 kr 717 kr 
Rullkärl 140 322 743 kr 868 kr 
          
Rullkärl 190 171 432 kr 557 kr 
Rullkärl 190 26 693 kr 818 kr 
Rullkärl 190 322 868 kr 993 kr 
          
Säck 210 171 432 kr 557 kr 
Säck 210 26 693 kr 818 kr 
          
Rullkärl (grupphämtning) 370 322  1 234 kr  1 359 kr 
        
Rullkärl (grupphämtning) 660 26 1 919 kr  2 256 kr  

1 Hämtning sker varje vecka under perioden maj t.o.m. augusti, ingen hämtning sker resten av året. 
2 Hämtning sker varje vecka från mitten av april t.o.m. mitten av oktober, resten av året sker 
månadshämtning. 

3.5.1 Extra säck vid ordinarie hämtning 
För hämtning av extra säck vid ordinarie hämtning tillkommer avgift enligt nedan. 
Abonnenten håller med säck och meddelar entreprenören senast dagen innan hämtning att 
extra säck ska hämtas.  

Behållare Volym (liter) per säck & gång 
Säck 60 - 240 51 kr 
Säck 240 - 350 65 kr   
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3.5.2 Extra säck vid budning 
För hämtning av extra säck/kärl vid budning tillkommer avgift enligt nedan. Abonnenten 
håller med säck. 

Behållare Volym (liter) per säck/kärl & gång 
Säck, 1:a 60 - 240 224 kr 
Säck, följande 60 - 240 86 kr 
Säck, 1:a 240 - 350 231 kr 
Säck, följande 240 - 350 93 kr 
Rullkärl, 1:a 140 - 370 233 kr 
Rullkärl, följande 140 - 370 94 kr 
Rullkärl, 1:a 660 252 kr 
Rullkärl, följande 660 114 kr 
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3.6. Verksamheter 
Årlig avgift för hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall utgår enligt nedan. 
Utsortering av matavfall sker enligt tjänsten matavfall, se nedan.  

Verksamheter 
Behållare 

Volym 
(liter) 

Antal 
hämtningar/år 

Abonnemang 
sorterat 

Abonnemang 
blandat 

Säck 160 52 1 000 kr 1 476 kr 
Säck 160 104 1 999 kr 2 599 kr 
Säck 160 156 2 999 kr 3 899 kr 
          
Säck 210 52 1 359 kr 1 890 kr 
Säck 210 104 2 719 kr 3 319 kr 
Säck 210 156 4 078 kr 4 978 kr 
          
Säck 350 52 1 863 kr 2 469 kr 
Säck 350 104 3 726 kr 4 326 kr 
Säck 350 156 5 589 kr 6 489 kr 
          
Rullkärl 140 52 1 157 kr 1 657 kr 
Rullkärl 140 104 2 314 kr 2 914 kr 
Rullkärl 140 156 3 472 kr 4 372 kr 
          
Rullkärl 190 52 1 359 kr 1 890 kr 
Rullkärl 190 104 2 719 kr 3 319 kr 
Rullkärl 190 156 4 078 kr 4 978 kr 
          
Rullkärl 240 52 1 532 kr 2 088 kr 
Rullkärl 240 104 3 063 kr 3 663 kr 
Rullkärl 240 156 4 595 kr 5 495 kr 
          
Rullkärl 370 52 1 888 kr 2 258 kr 
Rullkärl 370 104 3 776 kr 4 646 kr 
Rullkärl 370 156 5 664 kr 6 963 kr 
          
Rullkärl, 
komprimerande* 370 52 7 118 kr 7 793 kr 
Rullkärl, 
komprimerande* 370 104 14 475 kr 15 345 kr 
Rullkärl, 
komprimerande* 370 156 21 713 kr 23 366 kr 
          
Rullkärl 660 52 4 175 kr 5 120 kr 
Rullkärl 660 104 8 349 kr 10 241 kr 
Rullkärl 660 156 12 524 kr 15 361 kr 

* Nya abonnemang tillåts ej 
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3.6.1 Matavfall 
Kärlhämtning Volym (liter) Antal hämtningar/år Abonnemang 
Rullkärl 140 52  1 343 kr 
Rullkärl 140  104  2 686 kr 
Rullkärl 140  156  4 029 kr 
       
Insatssäck av papper, bunt om 20 stycken 45   110 kr 
Insatssäck av papper, bunt om 100 stycken 45   500 kr 

 

Pumpbart matavfall   Volym (liter) Pris/tömning 
Tömning från tank, behandlingsavgift tillkommer upp till och med 1 m3 417 kr 
Tömning från tank, behandlingsavgift tillkommer < 1 - 3 m3 657 kr 
Tömning från tank, behandlingsavgift tillkommer > 3 m3 1 145 kr 
      
Behandlingsavgift pumpbart matavfall (kr/m3)   219 kr 
Avgift för tomhämtning (bomkörning)  250 kr 

 

Kombitank  Volym (liter) Pris/tömning 
Tömning av kombitank, behandlingsavgift tillkommer upp till och med 1 m3 417 kr 
Tömning av kombitank, behandlingsavgift tillkommer < 1 - 3 m3 657 kr 
Tömning av kombitank, behandlingsavgift tillkommer > 3 m3 1 145 kr 
      
Behandlingsavgift kombitank (kr/m3)   219 kr 
Avgift för tomhämtning (bomkörning)  250 kr 

 

3.6.2 Insamling av fett från fettavskiljare 
Hämtning av fett, schemalagd tömning Volym (liter) Pris/tömning 
Tömning av fettavskiljare, behandlingsavgift tillkommer upp till och med 1 m3 278 kr 
Tömning av fettavskiljare, behandlingsavgift tillkommer < 1 - 3 m3 518 kr 
Tömning av fettavskiljare, behandlingsavgift tillkommer 
Behandlingsavgift tillkommer oavsett storlek 

> 3 m3 1 006 kr 
 

Avgift för tomhämtning (bomkörning)  250 kr 
Behandlingsavgift (kr/m3)   263 kr 
Hämtning av fett, budad tömning (Inom 5 arbetsdagar) Volym (liter) Pris/tömning 
Tömning av fettavskiljare, behandlingsavgift tillkommer upp till och med 1 m3 278 kr 
Tömning av fettavskiljare, behandlingsavgift tillkommer < 1 - 3 m3 518 kr 
Tömning av fettavskiljare, behandlingsavgift tillkommer 
Behandlingsavgift tillkommer oavsett storlek 

> 3 m3 

 
1 006 kr 

 
Budad hämtning, akut inom 24 timmar     1 267 kr 
Behandlingsavgift (kr/m3)   263 kr 

 

Anläggningar som inte har varit tömda regelbundet eller aldrig varit tömda kan kräva mer 
omfattande arbete för att tömmas. Åtgärder på en sådan anläggning debiteras enligt 
entreprenörens timtaxa. 
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3.6.3 Hushållsavfall i storbehållare 
Avgifter för hämtning av hushållsavfall i storbehållare från verksamheter. Behandlingsavgift i 
kr per ton invägda mängder tillkommer.  

Behållare 52 ggr/år 104 ggr/år Budad hämtning 
Container, LD 8 kbm, 
entreprenören tillhandahåller 
container 

67 148 kr 134 295 kr 1 726 kr 

    
Container, LD 8 kbm 64 634 kr 129 268 kr 1 726 kr 
    
Komprimator, LD 15 kbm 64 634 kr 129 268 kr 1 726 kr 
    
Komprimator, LVX 14-20 kbm 71 816 kr 143 631 kr 2 072 kr 
    
Behandlingsavgift tillkommer 
(kr/ton) 

1 004 kr 
 

 

 

3.6.4 Extra container/komprimator vid budning 
För hämtning extra hämtning av container/komprimator vid budning tillkommer avgift enligt 
nedan. 

Extra container/komprimator budning 
  

Behållare Volym (liter)   per behållare & gång 
Extratömning vipp/f-container 6000 2 138 kr 
Extratömning vipp/f-container 8000 2 275 kr 
Extratömning container LD   1 726 kr 
Extratömning komprimator LVX 14-20 m3   2 072 kr 
Behandlingsavgift tillkommer (kr/ton)  1 004 kr 
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3.6.5 Hushållsavfall i underjordsbehållare 
Avgifter för hämtning av hushållsavfall i underjordisk behållare som töms med kranfordon 
eller frontlastarfordon. Behandlingsavgift tillkommer.  

Underjordisk behållare Volym (liter) 
Antal 
hämtningar/år 

Abonnemang 
sorterat 

Abonnemang 
blandat 

Underjordisk behållare, 0- 6 m3, 

brännbart avfall 2000-6000 26 11 268 14 114 
Underjordisk behållare, 0- 6 m3, 

brännbart avfall 2000-6000 52 22 806 27 959 
Underjordisk behållare, 0- 6 m3, 

brännbart avfall 2000-6000 104 45 881 55 649 
Underjordisk behållare, 0- 6 m3, 

matavfall 2000-6000 26-104 0 - 
Behandlingsavgift tillkommer enligt 
nedan         
Underjordisk behållare, budning 
(kr/gång)     1 864 kr 1 864 kr 
Behandlingsavgift tillkommer enligt 
nedan 

        

Behandlingsavgift brännbart avfall 
(kr/ton)* 

  
1 004 kr 1 004 kr 

 

3.6.6 Extra säck vid ordinarie hämtning 
För hämtning av extra säck vid ordinarie hämtning tillkommer avgift enligt nedan. 
Abonnenten håller med säck och meddelar entreprenören senast dagen innan hämtning att 
extra säck ska hämtas.  

Behållare Volym (liter) per säck & gång 
Säck 60 - 240 51 kr 
Säck 240 - 350 65 kr 

 

3.6.7 Extra säck/kärl vid budning 
För hämtning av extra säck/kärl vid budning tillkommer avgift enligt nedan. Abonnenten 
håller med säck. 

Behållare Volym (liter) per säck/kärl & gång 
Säck, 1:a 60 - 240 224 kr 
Säck, följande 60 - 240 86 kr 
Säck, 1:a 240 - 350 231 kr 
Säck, följande 240 - 350 93 kr 
Rullkärl, 1:a 140 - 370 233 kr 
Rullkärl, följande 140 - 370 94 kr 
Rullkärl, 1:a 660 252 kr 
Rullkärl, följande 660 114 kr 

3.7. Särskild hämtning av hushållsavfall 
Abonnent kan efter dispens få hämtning av hushållsavfall från container. 
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Behållare Volym (liter) 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 
Vipp/f-container, 6 m3 6000 25 417 kr 50 833 kr 113 792 kr 
Vipp/f-container, 8 m3 8000 30 779 kr 61 559 kr 136 177 kr 

 

Behållare Volym (liter) per container & gång 
Extratömning vipp/f-container 6 m3 6000 2 138 kr 
Extratömning vipp/f-container 8 m3 8000 2 275 kr 

3.8. Tilläggsavgifter 
Tilläggsavgifter ska täcka kostnader för hantering av olika typer av valfria tjänster som 
abonnenten själv kan välja att nyttja. 

3.8.1 Grovavfall 
I grundavgiften för enfamiljshushåll ingår fastighetsnära hämtning av grovavfall. Hämtning 
sker endast efter budning, med upp till 1,5 kbm per tillfälle. Grovavfallet ska vara utställt vid 
gatan eller på överenskommen plats senast kl. 07.00 på hämtningsdagen.  

Hämtning av grovavfall från flerbostadshus/grupphusområden kan antingen ske vid behov 
per tömning eller genom regelbunden hämtning av container eller kärl, enligt nedan. 
Containerhyra ingår i avgiften medan kärl köps separat, se punkt 3.8.6 

Grovavfall Volym (liter) 12 ggr/år 17 ggr/år 26 ggr/år 
Kärl 660 407 kr 576 kr 881 kr 
Kärl 1 000 510 kr 722 kr 1 104 kr 
Container 2 200 4 972 kr 7 043 kr 8 438 kr 
Container 6 000 4 972 kr 7 043 kr 8 977 kr 
Container 8 000 4 972 kr 7 043 kr 8 977 kr 
Container 10 000 4 972 kr 7 043 kr 8 977 kr 
    52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 
Kärl 660 1 762 kr 3 523 kr 5 285 kr 
Kärl 1 000 2 209 kr 4 417 kr 6 626 kr 
Container 2 200 16 877 kr 33 753 kr 53 862 kr 
Container 6 000 17 954 kr 35 908 kr 53 862 kr 
Container 8 000 17 954 kr 35 908 kr 53 862 kr 
Container 10 000 17 954 kr 35 908 kr 53 862 kr 
Extra tömning Volym (liter) Per tömning   
Kärl 660, 1000 152 kr   
Container 2 000 345 kr   
Container 6 000 414 kr   
Container 8 000 449 kr   
Container 10 000 483 kr   
Löst avfall* Per kbm 152 kr   

*Även vid ordinarie hämtningstur 
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Vid tillfällig hyra av container eller hyra av storsäck för trädgårdsavfall eller grovavfall utgår 
avgifter enligt nedan. Trädgårdsavfall får inte blandas med grovavfall, utan hämtas separat.  

 Tillfällig container Volym (liter) per dag  per vecka per månad 
Hyra (trädgårds- & grovavfall) 2 200 – 10 000 35 kr 242 kr 1 036 kr 
Tillkommande avgifter Volym (liter)       
Utställning och hemtagning    760 kr     
Avgift per tömning 2 200- 10 000  1 243 kr     

StorSäck Volym (liter) 
Per säck  

& gång   
StorSäck grov- & trädgårdsavfall 1000 932 kr   
Felsorteringsavgift     
Debiteras då containrar och/eller 
säckar innehåller annat än vad som 
avsetts, t ex farligt avfall eller däck 

1875 kr/ per 
tillfälle 

    
 

Grovavfall kan även lämnas på Hagby återvinningscentral.  

3.8.2 Trädgårdsavfall 
I grundavgiften för enfamiljshus ingår 3 valfria hämtningar av trädgårdsavfall. Hämtning kan 
beställas från april till och med november.  
Trädgårdsavfallet lämnas i komposterbara säckar (papper eller majsstärkelse) eller buntat 
och märkt. Max 20 kollin hämtas per gång (max 15 kg/kolli, maxlängd 120 cm, omkrets 100 
cm).  

Utöver detta kan särskild hämtning beställas, avgift tillkommer enligt nedan.  

Vid behov av regelbunden hämtning kan abonnemang tecknas, mot särskild avgift enligt 
nedan. I abonnemanget ingår 16 hämtningar från april till och med oktober samt ett 370 liters 
rullkärl.  

Trädgårdsavfallet ska vara utställt k.l 07.00 på den överenskomna hämtningsdagen.  

Vid tillfällig hyra av container eller storsäck för trädgårdsavfall gäller samma pris som för 
tillfällig container/storsäck för grovavfall.  

Trädgårdsavfall kan även lämnas på Hagby återvinningscentral.  

Trädgårdsavfall Volym/kolli per kolli & gång 
3 valfria hämtningar per år från enfamiljshus 15 kg 0 kr 
ingår i grundavgiften     
Budning 1:a kolli, eller 370 liters kärl 15 kg  200 kr 
Budning följande kolli, eller 370 liters kärl 15 kg  69 kr 
Abonnemang   16 ggr/år 
16 hämtningar/år, 370 liters kärl ingår 370 521 kr 
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3.8.3 Slam och latrin 
Vid tömning av två- och trekammarbrunnar, slamavskiljare, enskilda reningsverk samt slutna 
tankar från hushåll tillkommer avgift enligt nedan.  

Hämtning av slam från slamavskiljare ska ske minst en gång per år.  

Avgiften är baserad på anläggningsvolym och på de slanglängder som behövs i samband 
med tömningen. Med slanglängd menas avståndet från bilens ordinarie uppställningsplats till 
tankens eller brunnens botten.  

 Slam  Volym   
Slamtömning (kr/gång) < 3m3 486 kr 
Slamtömning, anläggningsvolym över 3 m3 (kr/m3) > 3m3 66 kr 
Budad hämtning, inom 14 dgr   486 kr 
Budad hämtning, akut (kr/gång)   1 324 kr 
Slangdragning över 20 meter (kr/10 m)   132 kr 
Latrin   12 ggr/år  
Regelbunden hämtning (1 g/månad)   4 997 kr 
Budning (kr/gång)   625 kr 

 

Latrinbehållaren ska placeras på överenskommen plats, där hämtningsfordon kan angöra. 
Latrinbehållaren ska lämnas väl försluten och tydligt märkt. Hämtning ska ske regelbundet 
efter överenskommelse med entreprenören, dock minst en gång per månad från 
permanentbostad.  

Extra hämtning och hämtning från fritidshus sker efter budning.  

3.8.4 Insamling av förpackningar och returpapper 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB ansvarar för att samla in returpapper och 
förpackningar av plast, papper, metall och glas. Insamlingen sker på återvinningsstationer 
runt om i kommunen.  

I grundavgiften för enfamiljshus ingår även kärlkostnad för tidningsinsamling. Insamling sker i 
140 liters rullkärl och efter särskilt schema. Kärlet ska vara utställt vid gatan eller på 
överenskommen plats senast kl. 07.00 på hämtningsdagen.  

Fastighetsnära insamling av returpapper Volym 11 ggr/år 
Rullkärl, enfamiljshus (ingår i grundavgiften) 140 0 kr 

 

3.8.5 Gångvägstillägg 
Avfallsbehållare ska placeras vid fastighetsgräns, så nära hämtningsfordonets 
uppställningsplats som möjligt, eller på annan anvisad plats. I den rörliga avgiften ingår 5 
meters gångavstånd för kärl och säck.  Utöver detta tillkommer avgift per påbörjade 5-tal 
meter och hämtning enligt nedan.  

Gångavstånd (5 meter gångväg ingår i hämtavgift) per 5-tal m & hämtning 
Säck  3 kr 
Rullkärl, enfamiljshus  6 kr 
Rullkärl, flerfamiljshus och verksamheter 6 kr 
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3.8.6 Kärl och rengöring 
Pris för kärl avsedda för grovsopor i flerfamiljshus och grupphusområden (se avsnitt 3.8.1.). 
Priset inkluderar leverans av kärl. 

Köp av kärl för grovavfall, flerfamiljshus   
660 liter 1 692 kr 
1000 liter 2 377 kr 

 

Rengöring av kärl kan beställas mot särskild avgift enligt nedan.  

Kärltvätt Volym per kärl & gång 
Rullkärl, 1:a <240 435 kr 
Rullkärl, följande <240 159 kr 
Rullkärl 1:a 370 435 kr 
Rullkärl följande 370 159 kr 
Rullkärl, 1:a 660 435 kr 
Rullkärl, följande 660 159 kr 

3.8.7 Evenemangshämtning 
Arrangörer av idrotts- och kulturevenemang m.m. kan beställa evenemangshämtning. Antalet 
kärl bestäms i samråd med entreprenören. 

Evenemangshämtning Per timme 
Vardagar 8-16 909 kr 
Övrig tid 1 363 kr 

3.8.8 Administrationsavgifter 
Vid ändring av hämtningsintervall och behållarstorlek tillkommer en administrativ avgift på 
150 kr om byte ska ske vid annan tidpunkt än till 1 januari eller 1 juli.  

3.8.9 Återvinningscentraler (ÅVC) 
Privatpersoner kan utan extra avgift lämna sitt grovavfall, farliga avfall och trädgårdsavfall vid 
SÖRABs återvinningscentraler. Kostnaden för återvinningscentralen ingår i grundavgiften.  

3.8.10 Mobil ÅVC 
Flerfamiljshus och grupphusområden kan beställa en industricontainer för tillfällig 
uppställning på sin fastighet. Hushållen kan sedan sortera sina grovsopor, textilier, batterier 
och elektronik. Komplettering kan göras med extra bil. Avgifter inkl moms. 

Mobil ÅVC   Sopbil Utökad bemanning 

bemannad med 1 person 
  med en sorterad fraktion 

och 1 person 
1 extra person utan 
fordon 

3 tim vard kl 12-15 4 903 kr 4 903 kr 1 519 kr 
3 tim kväll kl 15-20 5 407 kr 5 055 kr 1 740 kr 
3 tim helg kl 12-20 6 374 kr 5 055 kr 1 740 kr 
3 tim helg kl 15-20 6 374 kr 5 055 kr 1 740 kr 
6 tim helg kl 12-20 10 199 kr 8 846 kr 3 045 kr 
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3.8.11 Farligt avfall 
Insamling av farligt avfall ingår i grundavgiften. Farligt avfall kan lämnas vid kommunens 
olika miljöstationer eller vid den mobila ÅVC:n. Farligt avfall kan även lämnas på Hagby 
ÅVC. 

Enfamiljshushåll kan lämna sitt farliga avfall i den röda miljöboxen. Tömning av miljöboxen 
sker efter budning. Miljöbox tillhandahålls av kommunens entreprenör 

3.8.12 El-avfall och vitvaror från enfamiljshus 
Enfamiljshushåll kan lämna mindre el-avfall i den röda miljöboxen, denna hämtning ingår i 
grundavgiften. Tömning av miljöboxen sker efter budning. Vitvaror hämtas efter budning mot 
extra avgift.  

3.8.13 El-avfall och vitvaror flerbostadshus 
Flerbostadshus kan lämna el-avfall i särskilda behållare i förekommande grovsoprum eller på 
annan anvisad plats 

Elektronikhämtning flerbostadshus  12 ggr/år 4 ggr/år per gång 
Abonnemang 1 hämtning/månad 4 558 kr    
Abonnemang 1 hämtning/kvartal  1 520 kr  
Extra budning    704 kr 

 

3.8.14 Insamling av batterier 
Uttjänta batterier samlas in i de röda batteriholkar, batterirör och batteritunnor som finns vid 
kommunens olika affärscentra och vid miljöstationer. Elkretsen AB ansvarar för denna 
insamling med hjälp av upphandlade entreprenörer. Det är också möjligt att lämna batterier i 
den röda miljöboxen och i de särskilda behållare som finns i flerfamiljshus. 

 

 

 

Vitvaruhämtning enfamiljshus per kolli & gång 
Vitvara som ej får plats i röd box 345 kr 
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