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1. Allmänna bestämmelser 
Täby kommun ansvarar för hantering av kommunalt avfall. Bestämmelser för 
hanteringen av kommunalt avfall finns i kommunens föreskrifter om avfallshantering. 
Taxan träder i kraft den 1 januari 2022 då tidigare antagen taxa KF 2020-11-23, upphör 
att gälla. I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.  

1.1 Kommunens ansvar 

Täby kommun ansvarar för insamling, transport, återvinning, behandling och 
bortskaffande av kommunalt avfall och sådant avfall från andra källor som till sin art 
och sammansättning liknar avfall från hushåll enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 15 
kapitel med tillhörande lagstiftning. Avfallsinsamlingen i kommunen utförs av den eller 
de som Täby kommun anlitar. Med kommunalt avfall avses avfall från hushåll och 
sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från 
hushåll.  

1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 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.  
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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 kärl eller transportkärra 
mellan behållarens uppställningsplats och hämtfordon. Vintertid ska vägen vara 
skottad och sandad, 

 Behållare ska inför hämtning normalt ställas vid fastighetsgräns så nära 
uppställningsplats för hämtfordon som möjligt. Ligger inte fastighetens gräns i 
anslutning till en för hämtfordonet farbar väg ska behållaren placeras så nära 
hämtfordonets stannställe som möjligt eller enligt överenskommelse med 
kommunens entreprenör. 

Vid säckhämtning ska gångavståndet inte överstiga 50 meter. Säckställ eller säckhållare 
ska vara så placerad att säcken kan hämtas med kärra. Vid enfamiljshus ska kärl vara 
placerade så att gångavståndet inte överstiger 13 meter. I flerbostadshus och vid 
verksamheter ska gångavståndet inte överstiga 25 meter såvida inte särskilda skäl 
föreligger.  

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.  
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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 mäts som enkel väg mellan hämtfordonets uppställningsplats och 
platsen för hämtning av behållare och uppmäts av insamlingsentreprenören. Kärl/säck 
ska vara placerad inne på tomten inom max 5 meter från hämtfordonets närmaste 
uppställningsplats. Om avståndet är längre debiteras gångavståndstillägg. 
Gångavståndstillägget debiteras per 5-tal meter för kärl/säck och per antal 
hämttillfälle. 

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 kommunalt avfall 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 de 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.  
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1.8 Prisjustering 

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. 

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 mat- och restavfall), 

 Tilläggsavgift-/er. 
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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 
kommunalt avfall. 
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2.2 Rörlig avgift 

Den rörliga avgiften ska täcka kostnader för insamling och behandling av mat- och 
restavfall från enfamiljshus, flerbostadshus, fritidshus samt verksamheter. 

Den rörliga avgiften baseras på entreprenörsavtalets à-priser för insamling per 
behållartyp (säck, kärl m.fl.), 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  
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. 

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* 1105 kr 

Flerbostadshus, per lägenhet*  705 kr 

Fritidshus, per hushåll 450 kr 

Verksamheter, per anläggning 380 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 kommunalt avfall (mat- och 
restavfall). Avgiften anges i kronor 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 för 
restavfall 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 inte sorterar ut matavfall. 



12(31)

Täby kommun | Avfallstaxa | Dnr KS 2021/297-04 | 

Hämtning av kommunalt avfall i 370 liters kärl kan medges efter ansökan till 
Samhällsutvecklingskontoret. Hämtning i 370 liters kärl medges t.ex. vid vård i 
hemmet. 

Enfamiljshus 

Behållare 
Volym 
(liter) 

Antal 
hämtningar/år 

Abonnemang 
sorterat 

Abonnemang 
blandat 

Kärl 140 13 235 kr** 540 kr** 

Kärl 140 26 570 kr 1 325 kr 

Kärl 140 52 1 300 kr 3 005 kr 

          

Kärl 190 13 305 kr** 700 kr** 

Kärl 190 26 740 kr 1 715 kr 

Kärl 190 52 1 685 kr 3 895 kr 

          

Säck* 210 13 350 kr** 805 kr** 

Säck* 210 26 850 kr 1 970 kr 

Säck* 210 52 1 935 kr 4 475 kr 

          

Kärl 240 52 1 825 kr 4 215 kr 

          

Kärl** 370 52 2 185 kr 5 055 kr 

* Nya abonnemang tillåts inte **Dispens krävs 
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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 55 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 - 240 240 kr 

Säck följande 60 - 240 95 kr 

Kärl, 1:a 140 - 370 255 kr 

Kärl, följande 140 - 370 105 kr 
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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 mat- och 
restavfall. Grundavgift för enfamiljshus eller flerbostadshus tillkommer per hushåll och 
år beroende på servicenivå.  

Abonnenter som sorterar ut matavfall för separat hämtning betalar en lägre rörlig 
avgift än abonnenter som inte sorterar ut matavfall. 

Flerbostadshus 

Behållare Volym (liter) 
Antal 
hämtningar/år 

Abonnemang 
sorterat 

Abonnemang 
blandat 

Säck* 210 52 1 470 kr 3 400 kr 

Säck* 210 104 2 940 kr 6 805 kr 

Säck* 210 156 4 180 kr 9 670 kr 

     

Säck* 240 52 1 600 kr 3 705 kr 

Säck* 240 104 3 200 kr 7 405 kr 

Säck* 240 156 4 550 kr 10 525 kr 

          

Kärl 190 52 1 460 kr 3 380 kr 

Kärl 190 104 2 925 kr 6 765 kr 

Kärl 190 156 4 155 kr 9 615 kr 

          

Kärl 240 52 1 540 kr 3 560 kr 

Kärl 240 104 3 080 kr 7 120 kr 

Kärl 240 156 4 375 kr 10 120 kr 

          

Kärl 370 52 1 900 kr 4 390 kr 

Kärl 370 104 3 795 kr 8 785 kr 

Kärl 370 156 5 395 kr 12 480 kr 

          

Kärl 660 52 4 230 kr 9 790 kr 

Kärl 660 104 8 465 kr 19 585 kr 

Kärl 660 156 12 030 kr 27 830 kr 

* Nya abonnemang tillåts inte  
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3.4.1 Kommunalt avfall i bottentömmande behållare 

Avgifter för hämtning av 
kommunalt avfall 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 10 935 kr 25 300 kr 

Underjordisk behållare, 0-6 m3,  
brännbart avfall 2000-6000 52 23 085 kr 53 410 kr 

Underjordisk behållare, 0-6 m3, 
brännbart avfall 2000-6000 104 46 170 kr 106 815 kr 

Underjordisk behållare, 0-6 m3, 
Matavfall 2000-6000 26-104 0 - 

Underjordisk behållare,  
budning (kr/gång) 2000-6000   2 015 kr 2 015 kr 

Behandlingsavgift,  
brännbart avfall (kr/ton)*     1 375 kr 1 375 kr 

*För utsorterat matavfall tillkommer ingen behandlingsavgift. 

3.4.2 Rörlig avgift stationär sopsug i Täby Park 

I avgiften ingår hämtning och behandling av mat-och restavfall, hämtning av 
plastförpackningar samt drift och underhåll för terminal och ledningsnät. 

Stationär sopsug 

Avgift per lägenhet och år 1 020 kr 
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3.4.3 Matavfallskvarn ansluten till VA-nätet i Roslags Näsby (detaljplan D3330 
Västra Roslags-Näsby) 

Fastigheter anslutna med matavfallskvarn till VA-nätet för utsortering av matavfall får 
abonnemangstypen sorterat. 

3.4.4 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 55 kr 

3.4.5 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 - 240 240 kr 

Säck, följande 60 - 240 95 kr 

Kärl, 1:a 140 - 370 255 kr 

Kärl, följande 140 - 370 105 kr 

Kärl, 1:a 660 275 kr 

Kärl, följande 660 125 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 kommunalt avfall (mat- och restavfall) 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 

Kärl 140 171 340 kr 785 kr 

Kärl 140 26  570 kr 1 325 kr 

Kärl 140 322 640 kr 1 480 kr 

          

Kärl 190 171 440 kr 1 020 kr 

Kärl 190 26 740 kr 1 715 kr 

Kärl 190 322 830 kr 1 915 kr 

          

Säck* 210 171 505 kr 1 170 kr 

Säck* 210 26 850 kr 1 970 kr 

          

Kärl (grupphämtning) 370 322  1 075 kr  2 490 kr 

Kärl (grupphämtning) 660 26 1 960 kr 4 535 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.  

* Nya abonnemang tillåts inte 
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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 55 kr 

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 - 240 240 kr 

Säck, följande 60 - 240 95 kr 

Kärl, 1:a 140 - 370 255 kr 

Kärl, följande 140 - 370 105 kr 

Kärl, 1:a 660 275 kr 

Kärl, följande 660 125 kr 
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3.6 Verksamheter 

Årlig avgift för hämtning av kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall utgår enligt 
nedan. Utsortering av matavfall sker enligt tjänsten matavfall, se 3.6.1 nedan.  

Verksamheter 

Behållare Volym (liter) 
Antal 
hämtningar/år 

Abonnemang 
sorterat 

Abonnemang 
blandat 

Säck* 160 52 1 065 kr 2 470 kr 
Säck* 160 104 2 135 kr 4 935 kr 
Säck* 160 156 3 035 kr 7 015 kr 
          
Säck* 210 52 1 470 kr 3 400 kr 
Säck* 210 104 2 940 kr 6 805 kr 
Säck* 210 156 4 180 kr 9 670 kr 
          
Säck* 350 52 1 865 kr 4 320 kr 
Säck* 350 104 3 735 kr 8 640 kr 
Säck* 350 156 5 305 kr 12 280 kr 
          
Kärl 140 52 1 075 kr 2 490 kr 
Kärl 140 104 2 155 kr 4 985 kr 
Kärl 140 156 3 060 kr 7 085 kr 
          
Kärl 190 52 1 460 kr 3 380 kr 
Kärl 190 104 2 925 kr 6 765 kr 
Kärl 190 156 4 155 kr 9 615 kr 
          
Kärl 240 52 1 540 kr 3 560 kr 
Kärl 240 104 3 080 kr 7 120 kr 
Kärl 240 156 4 375 kr 10 120 kr 
          
Kärl 370 52 1 900 kr 4 390 kr 
Kärl 370 104 3 795 kr 8 785 kr 
Kärl 370 156 5 395 kr 12 480 kr 
          
Kärl 660 52 4 230 kr 9 790 kr 
Kärl 660 104 8 465 kr 19 585 kr 
Kärl 660 156 12 030 kr 27 830 kr 

* Nya abonnemang tillåts inte  
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3.6.1 Insamling av matavfall i kärl  

Alla priser är inklusive behandlingsavgift. 

Kärlhämtning Volym 
(liter) 

Antal 
hämtningar/år Abonnemang 

Kärl 140 52  1 450 kr 

Kärl 140  104  2 900 kr 

Kärl 140  156  4 350 kr 

Insatssäck av papper,  
bunt om 20 stycken 45   110 kr 

Insatssäck av papper,  
bunt om 100 stycken 45   500 kr 

 

3.6.2 Insamling av pumpbart matavfall, fett från fettavskiljare och 
kombinationstankar 

Tömning av fettavskiljare måste ske en gång per månad, vilket även gäller 
kombitankar.  
 

Pumpbart matavfall, schemalagd tömning Volym Pris/tömning 

Tömning från tank, inkl. behandlingsavgift upp till och med 1 
m3 1 250 kr 

Tömning från tank, inkl. behandlingsavgift < 1 - 3 m3 1 405 kr 

Tömning från tank, inkl. behandlingsavgift > 3 m3 1 750 kr 

 

Pumpbart matavfall, budad inom  
7 kalenderdagar 

Volym Pris/tömning 

Tömning från tank, inkl. behandlingsavgift upp till och med 1 
m3 1 875 kr 

Tömning från tank, inkl. behandlingsavgift < 1 - 3 m3 2 155 kr 

Tömning från tank, inkl. behandlingsavgift > 3 m3 2 250 kr 
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Pumpbart matavfall, akut tömning inom 24h (ej 
helg) 

Volym Pris/tömning 

Tömning från tank, inkl. behandlingsavgift upp till och med 1 
m3 2 065 kr 

Tömning från tank, inkl. behandlingsavgift < 1 - 3 m3 2 155 kr 

Tömning från tank, inkl. behandlingsavgift 
 > 3 m3 2 250 kr 

 

 

Kombitank, schemalagd tömning Volym Pris/tömning 

Tömning av kombitank, inkl. behandlingsavgift upp till och med 1 
m3 1 250 kr 

Tömning av kombitank, inkl. behandlingsavgift < 1 - 3 m3 1 405 kr 

Tömning av kombitank, inkl. behandlingsavgift > 3 m3 1 750 kr 

 

Kombitank, budad inom 7 kalenderdagar Volym Pris/tömning 

Tömning av kombitank, inkl. behandlingsavgift upp till och med 1 
m3 1 875 kr 

Tömning av kombitank, inkl. behandlingsavgift < 1 - 3 m3 2 155 kr 

Tömning av kombitank, inkl. behandlingsavgift > 3 m3 2 250 kr 

 
Kombitank, akut tömning inom 24h(ej helg) Volym Pris/tömning 

Tömning av kombitank, inkl. behandlingsavgift upp till och med 1 
m3 2 345 kr 

Tömning av kombitank, inkl. behandlingsavgift < 1 - 3 m3 2 580 kr 

Tömning av kombitank, inkl. behandlingsavgift > 3 m3 3 595 kr 
 

 

Hämtning av fett, schemalagd tömning Volym Pris/tömning 

Tömning av fettavskiljare, inkl. behandlingsavgift upp till och med 1 
m3 1 250 kr 

Tömning av fettavskiljare, inkl. behandlingsavgift < 1 - 3 m3 1 405 kr 

Tömning av fettavskiljare, inkl. behandlingsavgift > 3 m3 1 750 kr 
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Hämtning av fett, budad inom 7 kalenderdagar Volym Pris/tömning 

Tömning av fettavskiljare, inkl. behandlingsavgift upp till och med 1 
m3 1 875 kr 

Tömning av fettavskiljare, inkl. behandlingsavgift < 1 - 3 m3 2 155 kr 

Tömning av fettavskiljare, inkl. behandlingsavgift > 3 m3 2 250 kr 

 

Hämtning av fett, akut tömning inom 24h(ej helg) Volym Pris/tömning 

Tömning av fettavskiljare, inkl. behandlingsavgift upp till och med 1 
m3 2 550 kr 

Tömning av fettavskiljare, inkl. behandlingsavgift < 1 - 3 m3 3 250 kr 

Tömning av fettavskiljare, inkl. behandlingsavgift > 3 m3 4 570 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. 

3.6.3 Kommunalt avfall i storbehållare 

Avgifter för hämtning av kommunalt avfall i storbehållare från verksamheter. 
Behandlingsavgift i kr per ton invägda mängder tillkommer.  

Behållare 52 ggr/år 104 ggr/år 
Container, LD 8 m3, entreprenören tillhandahåller 
container 72 505 kr 145 010 kr 

Container, LD 8 m3 69 790 kr 139 580 kr 

Komprimator, LD 15 m3 69 790 kr 139 580 kr 

Komprimator, LVX 14-20 m3 77 545 kr 155 090 kr 

Behandlingsavgift tillkommer (kr/ton) 1 375 kr 1 375 kr 
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Behållare Budad hämtning 
Container, LD 8 m3, entreprenören tillhandahåller 
container 1 865 kr 

Container, LD 8 m3 1 865 kr 

Komprimator, LD 15 m3 1 865 kr 

Komprimator, LD 15 m3 2 235 kr 

Behandlingsavgift tillkommer (kr/ton) 1 375 kr 

3.6.4 Extra tömning container/komprimator vid budning 

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

Extra container/komprimator budning 

Behållare Volym (liter)  
per behållare och 
gång 

Extratömning container LD  1 865 kr 

Extratömning komprimator LVX 14-20 m3  2 235 kr 

Behandlingsavgift tillkommer (kr/ton)  1 375 kr 

3.6.5 Rörlig avgift stationär sopsug i Täby Park 

I avgiften ingår hämtning och behandling av kommunalt avfall och därmed jämförligt 
avfall samt drift och underhåll av terminal och ledningsnät.  

Stationär sopsug 

Avgift per verksamhet och år 1 020 kr 
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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 55 kr 

Säck 240 - 350 70 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 - 240 240 kr 

Säck, följande 60 - 240 95 kr 

Säck, 1:a 240 - 350 250 kr 

Säck, följande 240 - 350 100 kr 

Rullkärl, 1:a 140 - 370 255 kr 

Rullkärl, följande 140 - 370 105 kr 

Rullkärl, 1:a 660 275 kr 

Rullkärl, följande 660 125 kr 
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3.7 Särskild hämtning av kommunalt avfall 

Abonnent kan efter dispens få hämtning av kommunalt avfall från container. 

Behållare Volym (liter) 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Vipp/f-container, 6 m3 6000 44 675 kr 89 345 kr 200 000 kr 

Vipp/f-container, 8 m3 8000 54 100 kr 108 195 kr 239 345 kr 

 

Behållare Volym (liter) per container & 
gång 

Extratömning vipp/f-container 6 m3 6000 1 865 kr 

Extratömning vipp/f-container 8 m3 8000 1 865 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 m³ 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 3.8.7 

Grovavfall Volym (liter) 12 ggr/år 17 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

Kärl 660 440 kr 620 kr 950 kr 1 900 kr 3 805 kr 5 705 kr 

Kärl 1 000 550 kr 780 kr 1 190 kr 2 385 kr 4 770 kr 7 155 kr 
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Grovavfall Volym (liter) 12 ggr/år 17 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

Container 2 200  5 370 kr 7 605 kr 9 110 kr 18 225 kr 36 445 kr 58 160 kr 

Container 6 000  5 370 kr 7 605 kr 9 695 kr 19 385 kr 38 775 kr 58 160 kr 

Container 8 000  5 370 kr 7 605 kr 9 695 kr 19 385 kr 38 775 kr 58 160 kr 

Container 10 000  5 370 kr 7 605 kr 9 695 kr 19 385 kr 38 775 kr 58 160 kr 

 

Extra tömning Volym (liter) per tömning 
Kärl 660, 1000 165 kr 

Container 2 000 375 kr 

Container 6 000 445 kr 

Container 8 000 485 kr 

Container 10 000 520 kr 

Löst avfall* Per m3 165 kr 

*Även vid ordinarie hämtningstur 

Vid tillfällig hyra av container eller hämtning av storsäck för trädgårdsavfall eller 
grovavfall utgår avgifter enligt nedan. Trädgårdsavfall och grovavfall får inte blandas. 
Trädgårdsavfall måste hämtas separat.  

Tillfällig container Volym (liter) per dag  per vecka per månad 

Hyra (trädgårds- & grovavfall) 2 200 - 10 000 37 kr 260 kr 1 120 kr 

     

Tillkommande avgifter Volym (liter) Pris 

Utställning och hemtagning    820 kr  

Avgift per tömning 2 200 - 10 000 1 340 kr  

     

StorSäck Volym (liter) per säck & gång 
StorSäck grov- & 
trädgårdsavfall 1000 1 005 kr 
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Felsorteringsavgift 
Debiteras då containrar och/eller storsäck 
innehåller annat än vad som avsetts, t.ex. farligt 
avfall, elektronik eller däck. Eller om 
trädgårdsavfall och grovavfall blandas. 

5 000 kr/tillfälle 

Grovavfall kan även lämnas på Hagby återvinningscentral.   

3.8.2 Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall Volym/kolli per kolli & gång 
3 valfria hämtningar per år från enfamiljshus 
ingår i grundavgiften 

15 kg 0 kr 

Budning 1:a kolli, eller 370 liters kärl 15 kg  215 kr 

Budning följande kolli, eller 370 liters kärl 15 kg  75 kr 

 

Abonnemang   16 ggr/år 

16 hämtningar/år, 370 liters kärl ingår 370 485 kr 

3.8.3 Returpapper 

Från januari 2022 omfattas returpapper av det kommunala ansvaret från att tidigare ha 
varit ett producentansvar. 

Flerbostadshus och grupphusområden med gemensam avfallshämtning samt 
verksamheter ska, om de önskar fastighetsnära insamling av returpapper, anlita en av 
SÖRABs auktoriserade insamlingsentreprenörer. Avgift bestäms mellan 
fastighetsägaren/verksamheten och anlitad entreprenör. Auktoriserade 
insamlingsentreprenörer listas på sorab.se.  

Insamling av returpapper via återvinningsstationer och singelbehållare sker utan extra 
avgift. För enfamiljshus kan insamling av returpapper väljas mot avgift enligt nedan. 

Fastighetsnära insamling av returpapper-
enfamiljshus 

Antal 
hämtningar per 
år 

Abonnemang 

Kärl 140 liter 
4 
6 
13 

200 kr 
300 kr 
600 kr 

 

https://www.sorab.se/
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3.8.4 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 Pris  
Slamtömning, anläggningsvolym upp till och med 3 
m3 (kr/gång) < 3 m3 315 kr 

Slamtömning, anläggningsvolym över 3 m3 (kr/m3) > 3 m3 815 kr 

Budad hämtning, inom 14 dagar   1 125 kr 

Budad hämtning, akut (kr/gång)   1 875 kr 

Slangdragning över 20 meter (kr/10 m)   45 kr 

 

Latrin 12 ggr/år  

Regelbunden hämtning (1 g/månad) 5 370 kr 

Budning (kr/gång) 670 kr 

 
Latrinbehållaren ska placeras på överenskommen plats, där hämtfordon kan angöra. 
Latrinbehållaren ska lämnas väl försluten och tydligt märkt. Hämtning ska ske minst 
en gång per månad från permanentbostad. Extra hämtning och hämtning från 
fritidshus sker efter budning.  

3.8.5 Insamling av förpackningar  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) ansvarar för att samla in 
förpackningar av plast, papper, metall och glas. Insamlingen sker på 
återvinningsstationer runt om i kommunen.   
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3.8.6 Gångvägstillägg för mat- och restavfallsbehållare 

Avfallsbehållare ska placeras vid fastighetsgräns, så nära hämtfordonets 
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  per 5-tal m & hämtning 
Säck  3 kr 

Kärl, enfamiljshus  6 kr 

Kärl, flerbostadshus och verksamheter 6 kr 

3.8.7 Kärl och rengöring 

Pris för kärl avsedda för grovsopor i flerbostadshus och grupphusområden (se avsnitt 
3.8.1.). Priset inkluderar leverans av kärl. 

Köp av kärl för grovavfall, flerbostadshus 
660 liter 1 825 kr 

1000 liter 2 565 kr 

 

Rengöring av kärl kan beställas mot särskild avgift enligt nedan.  

Kärltvätt Volym per kärl & gång 
Kärl, 1:a, oavsett storlek <240-660 470 kr 

Kärl, följande, oavsett storlek <240-660 170 kr 

3.8.8 Evenemangshämtning 

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

Evenemangshämtning per timme 

Vardagar 8-16 1 085 kr 

Övrig tid 1 625 kr 
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3.8.9 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.  

3.8.10 Återvinningscentraler (ÅVC) 

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

3.8.11 Mobil ÅVC 

Flerbostadshus 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 hämtfordon. Avgifter inkl. 
moms. 

Mobil ÅVC  
bemannad med 1 person 

Hämtfordon  
med en sorterad 
 fraktion och 1 person 

Utökad bemanning  
1 extra person utan 
fordon 

3 tim vard. kl.12-15 5 295 kr 5 220 kr 1 640 kr 

3 tim kväll kl. 15-20 5 840 kr 5 460 kr 1 880 kr 

3 tim helg kl. 12-20 6 880 kr 5 460 kr 1 880 kr 

3 tim helg kl. 15-20 6 880 kr 5 460 kr 1 880 kr 

6 tim helg kl. 12-20 11 015 kr 9 550 kr 3 290 kr 

3.8.12 Farligt avfall 

Insamling av farligt avfall ingår i grundavgiften. Farligt avfall kan lämnas vid 
kommunens olika miljöstationer, vid den mobila återvinningsstationen och på Hagby 
återvinningscentral. Enfamiljshushåll kan lämna sitt farliga avfall i den röda 
miljöboxen. Tömning av miljöboxen sker efter budning. Miljöbox tillhandahålls av 
kommunens entreprenör 

  



31(31)

Täby kommun | Avfallstaxa | Dnr KS 2021/297-04 | 

3.8.13 Elavfall 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 eller större 
elektronikavfall hämtas efter budning mot extra avgift.  

Vitvaruhämtning enfamiljshus per kolli & gång 

Vitvara eller större elektronikavfall t.ex. dammsugare, spishäll, 
TV-skärm, som inte får plats i röd box. Max 70 kg. 373 kr 

3.8.14 Elavfall från flerbostadshus 

Flerbostadshus kan lämna el-avfall i särskilda behållare i förekommande miljörum. 
Hämtning av vitvaror ingår inte. 

Elektronikhämtning flerbostadshus  12 ggr/år 4 ggr/år per gång 

Abonnemang 1 hämtning/månad 4 920 kr    

Abonnemang 1 hämtning/kvartal  1 640 kr  

Extra budning    760 kr 

3.8.15 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 
flerbostadshus. 
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