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Hämtintervaller i Täby kommun 
I tabellen finns en sammanställning av hämtintervall för de olika avfallsslagen. 
Eventuella undantag och möjligheter till dispens finns beskrivna i föreskrifterna. 
  
 

Typ av avfall Hämtintervall för 
enfamiljshus 

Hämtintervall för 
flerbostadshus och 
grupphusområden 

Hämtintervall för 
fritidshus 

Hämtintervall för 
verksamheter 

Restavfall (utom 
avfall lämnat i 
sopsug) 

Hämtas av kommunens 
entreprenör varje eller 
varannan vecka. Vid 
utsortering av matavfall 
kan månadshämtning 
medges. 

Hämtas av kommunens 
entreprenör en till tre 
gånger per vecka. För 
hämtning av hushållsavfall 
i underjordiska behållare 
med utsortering av 
matavfall kan hämtning 
varannan vecka medges. 

Hämtas av kommunens 
entreprenör varje vecka 
under perioden maj 
t.o.m. september. Från 
oktober t.o.m. april sker 
månadshämtning.  

Hämtas av 
kommunens 
entreprenör en till tre 
gånger per vecka. 

Icke brännbart 
hushållsavfall 

Hämtas av kommunens 
entreprenör som icke 
brännbart grovavfall, se 
Grovavfall nedan. Kan 
lämnas till ÅVC*. 

Hämtas av kommunens 
entreprenör som icke 
brännbart grovavfall, se 
Grovavfall nedan. Varje 
hushåll kan lämna till 
ÅVC. 

Kan lämnas till ÅVC. Hämtas inte via 
kommunen. Kan 
lämnas till ÅVC. 

Matavfall Hämtas varje eller 
varannan vecka av 
kommunens entreprenör.   
Kan komposteras på den 
egna fastigheten efter 
anmälan till 
avfallsansvarig nämnd. 

Hämtas varje vecka av 
kommunens entreprenör. 

Hämtas varje vecka 
under perioden maj 
t.o.m. september av 
kommunens 
entreprenör.   

Hämtas av 
kommunens 
entreprenör 1-3 gånger 
i veckan. Hämtning 
från tank sker minst en 
gång i månaden. 
Förpackat matavfall 
hämtas efter 
beställning. 

El-avfall  Hämtas av kommunens 
entreprenör efter 
beställning. Kan lämnas 
till ÅVC. 

Hämtas 1 gång/månad, 
från av fastighets-
innehavaren anvisat 
utrymme eller plats, av 
kommunens entreprenör. 
Varje hushåll kan lämna 
till ÅVC. 

Hämtas av kommunens 
entreprenör efter 
beställning. Kan lämnas 
till ÅVC. 

Hämtas inte via 
kommunen. Kan 
lämnas till ÅVC. 

Kyl och frys Hämtas av kommunens 
entreprenör efter 
beställning. Kan lämnas 
till ÅVC. 

Hämtas av kommunens 
entreprenör efter 
beställning. Varje hushåll 
kan lämna till ÅVC. 

Hämtas av kommunens 
entreprenör efter 
beställning. Kan lämnas 
till ÅVC. 

Hämtas inte via 
kommunen. Kan 
lämnas till ÅVC. 

Farligt avfall (FA) Hämtas av kommunens 
entreprenör efter 
beställning av miljöboxen. 
Kan lämnas till 
kommunens 
miljöstationer, 
ambulerande FA**-bil och 
ÅVC. 

Varje hushåll kan lämna i 
kommunens 
miljöstationer, 
ambulerande FA-bil eller 
till ÅVC. 

Hämtas av kommunens 
entreprenör efter 
beställning av 
miljöboxen. Kan lämnas 
till kommunens 
miljöstationer, 
ambulerande FA-bil och 
ÅVC. 

Hämtas inte via 
kommunen. Kan 
lämnas till ÅVC. 

Småbatterier 
 

Kan lämnas till ÅVC, 
batterirör/batteriholk eller 
FA-bilen. Hämtas av 
kommunens entreprenör 
efter beställning av 
miljöboxen. 

Varje hushåll kan lämna 
till ÅVC, i 
batterirör/batteriholk eller i 
FA-bilen. Hämtas 
tillsammans med el-
avfallet i avfallsutrymmet 
(av kommunens 
entreprenör).  

Kan lämnas till ÅVC, 
batterirör/ batteriholk 
eller FA-bilen. Hämtas 
av kommunens 
entreprenör efter 
beställning av 
miljöboxen. 

Hämtas inte via 
kommunen. Valfri 
entreprenör kan 
anlitas. 
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Typ av avfall Hämtintervall för 
enfamiljshus 

Hämtintervall för 
flerbostadshus och 
grupphusområden 

Hämtintervall för 
fritidshus 

Hämtintervall för 
verksamheter 

Grovavfall Sorteras och lämnas till 
ÅVC. 
 
Hämtas vid fastighet efter 
beställning hos 
kommunens entreprenör. 
Max 1,5 mᶟ (motsvarar 8-
9 säckar/kollin) får lämnas 
vid samma tillfälle. 
 

Hämtas vid fastighet efter 
beställning av 
fastighetsinnehavaren hos 
kommunens entreprenör. 
Eller via regelbunden 
hämtning 12-156 ggr/per 
år, i behållare och 
utrymme enligt fastighets-
innehavarens anvisningar. 
Varje hushåll kan sortera 
och lämna på ÅVC. 

Sorteras och lämnas på 
ÅVC. 

Hämtas inte via 
kommunen.  
Kan sorteras och 
lämnas på ÅVC. 

Trädgårdsavfall Tre hämtningar, från april 
till och med november 
kan beställas hos 
kommunens entreprenör 
(emballerat i papperssäck 
eller i bunt, max 120 cm i 
längd och 100 cm i 
omkrets, max 20 kollin 
per gång).  
Regelbunden hämtning i 
370 l kärl kan ske 16 ggr 
mellan april och 
november.  
Enstaka särskilda 
hämtningar kan beställas. 
Kan lämnas på ÅVC. 

Hämtas av kommunens 
entreprenör efter 
beställning. Varje hushåll 
kan lämna på ÅVC. 

Hämtas inte via 
kommunen. Kan lämnas 
på ÅVC. 

Hämtas inte via 
kommunen. Kan 
lämnas på ÅVC. 

Latrin Hämtas av kommunens 
entreprenör. Hämtas 
regelbundet efter 
överenskommelse med 
entreprenören, dock minst 
en gång per månad från 
permanentbostad.  

Förekommer inte. Hämtas av kommunens 
entreprenör efter 
beställning. 

Hämtas regelbundet 
efter överenskommelse 
med av kommunens 
entreprenör, dock 
minst en gång per 
månad om 
verksamheten inte är 
tillfällig. 

Slam Hämtas av kommunens 
entreprenör. Hämtning av 
slam i slamavskiljare ska 
ske minst en gång per år. 

Hämtas av kommunens 
entreprenör. Hämtning av 
slam i slamavskiljare ska 
ske minst en gång per år. 

Hämtas av kommunens 
entreprenör. Extra 
hämtning och hämtning 
sker efter beställning. 

Hämtas av 
kommunens 
entreprenör efter 
beställning, dock minst 
en gång per år. 

Fettavfall från 
fettavskiljare 

Förekommer inte. Förekommer inte. Förekommer inte. Hämtas av 
kommunens 
entreprenör. Hämtning 
ska ske regelbundet, 
minst en gång per 
månad. 

Spillfett (fettavfall, 
t.ex. frityrfett, 
uppsamlat i 
behållare) 

Lämnas till ÅVC. Lämnas till ÅVC. Lämnas till ÅVC. Hämtas av 
kommunens 
entreprenör med 
omfattning efter behov. 
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Döda sällskapsdjur 
och avfall från 
husbehovsjakt 

Små sällskapsdjur och 
mindre mängder avfall 
från husbehovsjakt kan 
lämnas i ordinarie 
behållare för restavfall 
under förutsättning att det 
är väl emballerat. 

Små sällskapsdjur och 
mindre mängder avfall 
från husbehovsjakt kan 
lämnas i ordinarie 
behållare för brännbart 
avfall under förutsättning 
att det är väl emballerat. 

Små sällskapsdjur och 
mindre mängder avfall 
från husbehovsjakt kan 
lämnas i ordinarie 
behållare för brännbart 
avfall under förutsättning 
att det är väl emballerat. 

Förekommer inte. 

 
* ÅVC=återvinningscentral  ** FA=Farligt avfall  *** FNI= fastighetsnära insamling 

 
 


