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INLEDNING
 
Alla priser inkluderar moms. 

Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och 

bortskaffande av hushållsavfall. För detta utgår avgifter enligt 

denna avfallstaxa. Insamling och transport av hushållsavfall 

utförs av kommunens upphandlade entreprenörer. För återvinning 

och bortskaffande av avfall samarbetar kommunen med andra 

kommuner genom SÖRAB. 

Avgifterna för hantering av hushållsavfall består av en grundavgift 

och en hämtningsavgift beroende på behållarstorlek och antal 

hämtningar samt vikt vid vägning av behållare. Dessutom finns 

särskilda avgifter för tilläggstjänster. 

Principer 
Kommunens avfallstaxa är miljöstyrande. 27 kap. 5 § miljöbalken 

ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att 

miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Taxan ska: 

• styra mot målen i kommunens renhållningsordning 

• stimulera miljömässigt riktig avfallshantering 

• stimulera en god arbetsmiljö 

• styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad 

klimatpåverkan 

• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad 

• finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet 

Fastighetsinnehavarens ansvar 
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen 

för avfallet som finns på fastigheten, och är skyldig att betala 

avfallsavgift enligt denna avfallstaxa. Fastighetsinnehavarens ansvar 

gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med 

mera återfinns i kommunens renhållningsordning. 

4  · INLEDNING 

Avgiftsskyldigheten gäller för alla fastigheter som är bebyggda. 

Avgiftsskyldighet vid abonnemang föreligger även från fastigheter 

där avfall ej finns att hämta. 

Ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängd, behållares 

placering eller annan ändring som kan ha betydelse för beräkning av 

avfallsavgiften ska anmälas till kommunen. Ny avgift ska gälla från 

och med den dag ändringen träder i kraft, men avgiften justeras först 

vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. 

Begreppsförklaringar 
Grundavgift 
Avgift som ska bidra till kostnaderna för drift och underhåll 

av återvinningscentraler, behandling av avfall som lämnas på 

återvinningscentralerna, insamling och behandling av farligt 

avfall och batterier samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, 

information, administration och kundservice. 

Hämtningsavgift 
Avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av 

hushållsavfall. 

En- och tvåbostadshus 
En- och tvåbostadshus (inkl. parhus och radhus) med enskild 

sophämtning. 

Flerbostadshus och samfälligheter 
Bostadshus med mer än två lägenheter och samfälligheter med 

gemensam sophämtning. 

Verksamheter 
Affärer, restauranger, skolor, förskolor, vårdinrättningar, 

fritidsanläggningar med mera som inte utgörs av boende. 

Abonnemang 
Regelbunden hämtning enligt bestämt intervall eller efter behov. 

Extrahämtning 
Beställning av tjänst utöver abonnemang eller vid ej schemalagd 

hämtning. 
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Behållare 
Avser avfallsbehållare som kommunens upphandlade entreprenör 

tömmer/hämtar, t.ex. kärl, säck, krantömmande behållare samt 

container. 

Restavfall (soppåsen) 

Det avfall som blir kvar när matavfall, farligt avfall, elavfall, grovavfall 

och förpackningar har sorterats ut. Restavfallet samlas in i grönt kärl 

eller annan för detta avsedd behållare och går till förbränning. 

Matavfallsinsamling 
Matavfall från hushåll och verksamheter ska sorteras ut separat och 

samlas in i brunt kärl eller annan därför avsedd behållare. Matavfallet 

går till rötning och blir biogas och biogödsel. 

Grovavfall 
Avser hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har 

andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att lägga i ordinarie 

avfallsbehållare, exempel; trasiga möbler, leksaker, cyklar och 

barnvagnar. Som grovavfall räknas inte fast monterad inredning eller 

avfall som uppstår vid ny- och ombyggnad av bostad. Det räknas 

som bygg- och rivningsavfall. Trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall, 

bildäck eller andra bildelar räknas inte heller dit. 

Sorteringsavgift 
Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedda för annat avfall har 

kommunen rätt att ta ut en särskild avgift för sortering. Till exempel 

är det inte tillåtet att tillsammans med säck- och kärlavfall samt 

grovavfall lägga farligt avfall och elavfall, batterier, kyl- och frysskåp, 

bildäck med mera. Sorteringsavgift tas även ut för otillräckligt 

emballerat skärande eller stickande avfall i avfallsbehållare. 

Miljöstyrning 
Avgifterna är miljöstyrande vilket innebär att vissa avgifter är 

bestämda för att gynna eller missgynna olika tjänster. Till exempel 

hämtas avfall normalt en gång per vecka. I vissa fall kan hämtning 

ske oftare än en gång per vecka, efter godkännande av kommunen. 

För att minska mängden transporter är avgiften för hämtning flera 

gånger per vecka dyrare per hämtning än vid hämtning en gång per 

vecka. 

6  · INLEDNING 

GRUNDAVGIFT
 
ÅRSAVGIFT = grundavgift + hämtningsavgift + eventuella 
avgifter för tilläggstjänster 

Samtliga avgifter är inklusive moms. 

Grundavgiften är årlig och betalas av alla fastigheter där hushålls

avfall uppstår. Den som har både permanentbostad och fritidshus i 

kommunen ska betala grundavgift endast för permanentbostad. 

I grundavgiften för hushåll ingår tillgång till återvinningscentral 

där hushåll får lämna grovavfall, farligt avfall, elavfall och 

trädgårdsavfall utan extra avgift. 

En- och tvåbostadshus med enskild 
avfallshantering 
Med en- och tvåbostadshus menas fastigheter för både åretruntboende 

och fritidshus med eget abonnemang och egen fakturering. 2–3 en- och 

tvåbostadshus som delar kärl ingår i denna kategori. 

Följande tjänster ingår i grundavgiften för en- och tvåbostadshus: 

• Tillgång till återvinningscentral och mobil återvinningscentral 

• Hämtning av grovavfall, max 5 kbm, till reducerat pris enligt 

gällande taxa 

• Hämtning av skrymmande el-avfall 

• Hämtning av röd (farligt avfall och el-avfall) och grå (små ej 

brännbara föremål) box 

• En hämtning av julgranar per år 

Grundavgift per hushåll och år: 1 140 kr 
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En- och tvåbostadshus med gemensam 
avfallshantering 
För att grundavgift för en- och tvåbostadshus med gemensam 

avfallshantering ska tillämpas gäller att bostadsområdet ska ha: 

• Hushållen ska ingå i en förening som ansvarar för 

avfallshanteringen. 

• Gemensam/gemensamma behållare för hushållsavfall med 

gemensam hämtningspunkt på fastigheten. 

• Gemensam faktura (skickas till samfällighetens representant eller 

motsvarande). 

Följande tjänster ingår i grundavgiften för en- och tvåbostadshus 

med gemensam avfallshantering: 

• Tillgång till återvinningscentral och mobil återvinningscentral 

• Hämtningar av grovavfall i behållare som kommunen anvisar till 

reducerat pris enligt gällande avfallstaxa. 

• Hämtning av skrymmande elavfall från gemensam 

uppsamlingsplats. 

• Hämtning av röd (farligt avfall och el-avfall) och grå (små ej 

brännbara föremål) box. 

• En hämtning av julgranar, från gemensam uppsamlingsplats, per år 

och förening. 

Grundavgift per hushåll och år: 940 kr 

Flerbostadshus 
Då grundavgiften för flerbostadshus ska tillämpas gäller att 

bostadsområdet ska ha: 

• Gemensam/gemensamma behållare för hushållsavfall 

• Gemensam faktura (skickas till fastighetsinnehavare, förvaltare eller 

motsvarande) 

Följande tjänster ingår i grundavgiften för flerbostadshus: 

• Tillgång till återvinningscentral och mobil återvinningscentral 

• Hämtning av farligt avfall och el-avfall en gång per månad från 

gemensamt utrymme 

• Om gemensamt avfallsutrymme för farligt avfall saknas ingår 

hämtning av farligt avfall från lägenhetsdörr (ej el-avfall). Personlig 

överlämning gäller och minst tre artiklar vid varje tillfälle 

Grundavgift per hushåll och år: 590 kr 

Lägenhet i flerbostadshus, anslutna till sopsug med 

kommunalt huvudmannaskap 

Ordinarie grundavgift 590 kr 

Tilläggsavgift för sopsug 540 kr 

Total grundavgift per lägenhet och år 1 130 kr 

8 · GRUNDAVGIFT GRUNDAVGIFT · 9 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Verksamheter 
Till verksamheter räknas alla som inte är privathushåll, t.ex. företag, 

skolor, föreningar och institutioner. Till verksamheter räknas 

även hushåll i speciella boenden, till exempel äldreboende och 

gruppboende. 

Verksamheter betalar grundavgift per anläggning och år där avfall 

jämförligt med hushållsavfall uppkommer. 

Följande tjänster ingår i grundavgiften för verksamheter: 

• Ett kärl för matavfall som töms en gång per vecka. Vid behov av flera 

behållare, se sida 16. 

Grundavgift per anläggning och år: 1 200 kr 

Tillägg för sopsug med kommunalt huvudmannaskap för 

verksamheter i Barkarbystaden: 

Avgift, kr per verksamhet och år: 

Kostnader för hantering av sopsug, per verksamhet 

upp till 150 kvm bruttoarea 

860 kr 

Per tillkommande 150 kvm bruttoarea 570 kr 

RESTAVFALL 
(KÄRL) 

Avgifter i detta kapitel gäller när kärl är placerade vid hämtnings

fordonets stoppställe. I vissa fall kan hämtning ske inne på fastig

heten efter tillstånd från kommunen och då debiteras avgift för 

gångavståndstillägg enligt sida 19. 

En- och tvåbostadshus med enskild 
avfallshantering 
Fasta tömningar – avgift per behållare, kr per år: 

52 ggr 26 ggr 13 ggr 

Upp till 140 liter 1 680 kr 800 kr 400 kr 

190 liter 2 080 kr 1 040 kr 490 kr 

Behovshämtning 
Behovshämtning tillämpas vid en- och tvåbostadshus med enskilda 

kärl, eller kärl som delas av upp till tre hushåll. Restavfall ska hämtas 

minst 6 ggr år. 

Avgift per behållare, kr per hämtningstillfälle: 

140 liter 32 kr 

190 liter 42 kr 

10 · GRUNDAVGIFT RESTAVFALL · 11 



 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

En- och tvåbostadshus med gemensam 
avfallshantering 
Avfall hämtas normalt en gång per vecka eller varannan vecka. 

Abonnemang med hämtning oftare än en gång per vecka erbjuds inte. 

Vid användning av container eller sopsug se sida 14 och 15. 

Avgift per behållare, kr per år: 

52 ggr/år 26 ggr/år 

Upp till 240 liter 2 760 kr 1 880 kr 

370 liter 3 680 kr 1 880 kr 

660 liter 6 380 kr 3 480 kr 

Flerbostadshus 
Avfall hämtas normalt en gång per vecka. I vissa fall kan hämtning 

från flerbostadshus ske oftare än en gång per vecka, efter ansökan om 

undantag från avfallsföreskrifterna via blankett och godkännande av 

kommunen. Då gäller att: 

• Vid hämtning 2 gånger i veckan tas avgift ut motsvarande 2,5 

gånger avgiften för hämtning en gång per vecka. 

• Vid hämtning 3 gånger i veckan tas avgift ut motsvarande 4 gånger 

avgiften för hämtning en gång per vecka. 

Avgift per behållare, kr per år:

 52 ggr/år 104 ggr/år 

Upp till 370 liter 3 580 kr 8 950 kr 

660 liter 6 380 kr 15 950 kr 

Verksamheter 
Avfall hämtas normalt en gång per vecka eller varannan vecka. I vissa 

fall kan hämtning från verksamheter ske oftare än en gång per vecka, 

efter ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna via blankett och 

godkännande av kommunen. Då gäller att: 

• Vid hämtning 2 gånger i veckan tas avgift ut motsvarande 2,5 

gånger avgiften för hämtning en gång per vecka. 

• Vid hämtning 3 gånger i veckan tas avgift ut motsvarande 4 gånger 

avgiften för hämtning en gång per vecka. 

Avgift per behållare, kr per år: 

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

140 liter 858 kr 1 716 kr Erbjuds inte 

190 liter 1 040 kr 2 080 kr Erbjuds inte 

370 liter 1 794 kr 3 588 kr 8 944 kr 

660 liter 3 198 kr 6 396 kr 16 016 kr 

12 · RESTAVFALL RESTAVFALL · 13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

RESTAVFALL 
(ÖVRIGA INSAMLINGSSYSTEM) 

Krantömmande system för flerbostadshus 
och verksamheter 
Hämtning sker normalt en gång per vecka. Om matavfall sorteras 

ut kan hämtning varannan vecka tillämpas. Behandlingsavgift 

tillkommer enligt sida 15. 

Avgift per behållare, kr per år: 

26 ggr/år 52 ggr/år 

Upp till 5 kubikmeter 12 220 kr 24 440 kr 

Container 
Restavfall i vippcontainer för verksamheter 
Restavfall i vippcontainer för flerbostadshus erbjuds inte. Vid behov 

ska liftdumper beställas. 

Hämtning från verksamheter sker normalt en gång per vecka. Om 

matavfall sorteras ut kan hämtning varannan vecka tillämpas. Vid 

hämtning två gånger per vecka multipliceras avgiften för 52 gånger 

per år med faktor 2,5 för att få årspris för 104 hämtningar per år. 

Avgift per behållare, för hämtning och behandling, kr per år: 

26 ggr/år 52 ggr/år 

Upp till 6 kubikmeter 32 500 kr 65 000 kr 

6,1–8 kubikmeter 41 080 kr 82 160 kr 

Restavfall i komprimatorcontainer, liftdumper och lastväxlare 
Hämtning från verksamheter sker normalt en gång per vecka eller 

varannan vecka. Vid hämtning två gånger per vecka multipliceras 

avgiften för 52 gånger per år med faktor 2,5 för att få årspris för 104 

hämtningar per år. 

Behandlingsavgift tillkommer, se sida 15. Om container hyrs av 

kommunen tillkommer hyra enligt tabellen. 

14 · RESTAVFALL 

Avgift per behållare, för hämtning, kr per år. 

Behandlingsavgift tillkommer: 

26 ggr/år 52 ggr/år Hyra/år 

Komprimatorcontainer 

upp till 5 kubikmeter 

(Endast verksamheter) 

33 020 kr 66 040 kr Erbjuds ej 

Liftdumpercontainer 

10 kubikmeter 

33 020 kr 66 040 kr 7 920kr 

Lastväxlarcontainer 33 020 kr 66 040 kr 13 980 kr 

20–30 kubikmeter 

Sopsugsanläggning 
Behandlingsavgift tillkommer, se sida 15. 

Avgift per behållare, kr per år. 

Behandlingsavgift tillkommer: 

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Stationär sopsug 33 020kr 66 040 kr 165 100 kr 

Restavfall i 

lastväxlarcontainer, 

20–30 kubikmeter 

Mobil sopsug 

Per dockningspunkt 

(anslutningspunkt för 

hämtningsfordonet) 

39 780 kr 79 560 kr 198 900 kr 

Behandlingsavgift 
Behandlingsavgift tillkommer för de behållare där vägning sker vid 

hämtning. 

Med 

vägning 

kr/ton 

Utan 

vägning 

kr/kbm 

Restavfall i liftdumpercontainer, 1 070 kr 130 kr 

lastväxlare, komprimatorcontainer, 

sopsug (stationär och mobil) eller 

krantömmande system 

RESTAVFALL · 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

    

 

 

 

MATAVFALL 

Kärl för bostadshus 
Gäller vid behovshämtning, dock minst varannan vecka. Vid fast 

hämtningsintervall töms kärl för matavfall vid samma tillfällen som 

kärl för restavfall. 

Avgift, kr per hämtning: 

140 liter kärl 0 kr 0 kr 

Krantömmande system för bostadshus 
Samma avgift gäller för en- och tvåbostadshus och flerbostadshus. 

Hämtning en gång per vecka eller varannan vecka. 

Avgift per behållare, kr per år: 

Upp till 3 kubikmeter 0 kr 

Kärl för verksamheter 
Avgift för utsorterat matavfall från verksamheter, till exempel 

restauranger, storkök och butiker, kr per år. Ett kärl för matavfall ingår 

i grundavgiften för verksamheten. 

Avgift per behållare, kr per år inklusive behandling: 

52 ggr/år 104 ggr/år 

1 kärl 0 kr 4 290 kr 

2–6 kärl 1 716 kr 4 290 kr 

Fler är 6 kärl* 4 836 kr 12 090 kr 

*Avgiften räknas fr.o.m. kärl nummer två. 

16 · MATAVFALL 

Övriga uppsamlingssystem för 
verksamheter 
Matavfall i uppsamlingstank, krantömmande system eller 
lastväxlare för verksamheter 
Behandlingsavgift tillkommer enligt tabell nedan sida 17. 

Avgift per behållare vid fastställt schema*, kr per hämtning. 

Behandlingsavgift tillkommer: 

Tank för matavfall Upp till 3 kubikmeter 500 kr 

Krantömmande system Upp till 3 kubikmeter 500 kr 

Lastväxlare Upp till 15 kubikmeter 1 520 kr 

* Schema innebär normalt hämtning en gång per vecka eller varannan 
vecka. 

Förpackat matavfall från verksamheter 
Behandlingsavgift tillkommer för matavfall i lastväxlarcontainer, 

enligt tabell sida 17. 

Hämtning kan ske av matavfall i förpackning av papper, plast eller 

metall. Glasflaskor, glasburkar eller annan glasförpackning får inte 

läggas i behållaren. 

Avgift per behållare, kr per hämtning: 

Kärl 140 liter 130 kr 

Lastväxlarcontainer, behandlingsavgift tillkommer 1 670 kr 

Behandlingsavgift matavfall för verksamheter 

Behandlingsavgift: 

Med vägning 

kr/ton 

Utan vägning 

kr/kbm 

Matavfall i uppsamlingstank 

efter avfallskvarn 

0 kr 0 kr 

Matavfall i kyld container 

eller i krantömmande system 

0 kr 0 kr 

Matavfall förpackat i 

lastväxlarcontainer 

1 010 kr 230 kr 
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TILLÄGGS
TJÄNSTER
 

Extra hämtning och extra säck 
Om ordinarie hämtning inte har kunnat utföras på grund av 

omständigheter som abonnenten råder över uteblir hämtningen. Efter 

särskild beställning, och när avfallsinnehavaren rättat till problemet, 

kan en extra hämtning utföras mot så kallad återbesöksavgift. Vid 

tillfälligt stora avfallsmängder kan antingen en extra hämtning 

beställas eller extra säck hämtas efter särskild beställning mot avgift. 

Extra säck tas med vid nästa ordinarie hämtning. 

Avgift, kr per behållare och hämtning: 

En och tvåbostadshus 

Extra hämtning av kärl eller återbesök, påföljande vardag 140 kr 

Extra säck vid ordinarie hämtning 90 kr 

Flerbostadshus och verksamheter 

Extra hämtning av kärl, säck eller återbesök* 220 kr 

Lastväxlare/komprimatorcontainer 1 650 kr 

Liftdumpercontainer 1 650 kr 

Mobil sopsug 2 030 kr 

Lastväxlare/stationär sopsug 1 650 kr 

Krantömmande system 1 000 kr 

Vippcontainer (endast verksamheter) 1 650 kr 

* Säck får endast användas i undantagsfall och vid tillfälliga volymer, inte som 
ordinarie insamlingssystem. 

18 · TILLÄGGSTJÄNSTER 

Behandlingsavgift tillkommer för de behållare där vägning sker vid 

hämtning. 

Behandlingsavgift 

Med vägning 

kr/ton 

Utan vägning 

kr/kbm 

Restavfall i liftdumpercontainer, 1 070 kr 130 kr
 

lastväxlare, komprimatorcontainer,
 

sopsug (stationär och mobil) eller
 

krantömmande system.
 

Gångavståndstillägg 
Hämtning inne på fastigheten kan ske efter tillstånd från kommunen. 

Då tillkommer extra avgift för gångväg/dragväg. Hämtning inne på 

fastigheten får inte ske vid behovshämtning eller vid abonnemang för 

hämtning av trädgårdsavfall. 

Gångavstånd för en- och tvåbostadshus 
För kärl vid en- och tvåbostadshus debiteras gångavståndstillägg per 

behållare baserat på antal hämtningstillfällen och avstånd mellan 

kärlet och hämtningsfordonets stoppställe. 

Avstånd mäts enkel väg mellan kärlet/säcken och hämtnings

fordonets stoppställe. Gångavstånd tillämpas endast i undantagsfall 

om inga andra lösningar är möjliga och kommunen avgör när och hur 

gångavståndstillägg ska tillämpas. 

Avgift för gångavstånd, kr per behållare och år: 

13 ggr 26 ggr 52 ggr 

Upp till 10 meter 117 kr 234 kr 486 kr 

Över 10 meter, per påbörjad 

10 meters intervall 

208 kr 416 832 kr 
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Gångavstånd för flerbostadshus 
Vid hämtning av kärl vid flerbostadshus, där kärlet är placerat längre 

än 5 meter från hämtningsfordonets stoppställe, debiteras gång-

avståndstillägg per kärl/säck baserat på antal hämtningstillfällen och 

avstånd mellan kärlet och hämtningsfordonets stoppställe. 

Avstånd mäts enkel väg mellan kärlet och hämtningsfordonets 

stoppställe. Gångavstånd tillämpas endast i undantagsfall om 

inga andra lösningar är möjliga och kommunen avgör när och hur 

gångavståndstillägg ska tillämpas. 

Avgift för gångavstånd, kr per behållare och år: 

52 ggr/år 104 ggr/år 

Upp till 5 meter 0 kr 0 kr 

5–15 meter 468 kr 936 kr 

15–25 meter 988 kr 1 976 kr 

Över 25 meter, per påbörjad 

10 meters intervall 

2 080 kr 4 160 kr 

Gångavståndstillägg för verksamheter 
Hämtning inne på fastigheten kan ske efter tillstånd från kommunen. 

Då tillkommer extra avgift för gångväg/dragväg. 

För kärl och säck vid verksamheter, där kärlet/säcken är placerad 

längre än 5 meter från hämtningsfordonets stoppställe, debiteras 

gångavståndstillägg per kärl/säck baserat på antal hämtnings

tillfällen och avstånd mellan kärlet/säcken och hämtningsfordonets 

stoppställe. 

Avstånd mäts enkel väg mellan kärlet/säcken och hämtnings

fordonets stoppställe. Gångavstånd tillämpas endast i undantagsfall 

om inga andra lösningar är möjliga och kommunen avgör när och hur 

gångavståndstillägg ska tillämpas. 

Avgift för gångavstånd, kr per behållare och år: 

26 ggr/år 31 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Upp till 5 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

meter 

5–15 234 kr 279 kr 468 kr 936 kr 

meter 

15–25 494 kr 589 kr 988 kr 1 976 kr 

meter 

Över 25 

meter, per 

påbörjad 

10 meters 

intervall 

1 040 kr 1 240 kr 2 080 kr 4 160 kr 

”Hämtning betald”-säck för verksamheter 
Denna tjänst är endast tillgänglig for verksamheter. Avgiften inne

fattar hämtning och behandling. Kommunen kan återta obrutna 

förpackningar med oanvända säckar. 

Säck 160 liter

 10 st (en rulle), kr per rulle 460 kr

 50 st eller fler, kr per styck 43 kr 

Byte av behållarstorlek 
Vid byte av behållarstorlek vid befintligt abonnemang tas avgift ut för 

utställning av kärl. Samma avgift gäller för alla fastighetstyper. 

Byte av behållarstorlek, per behållare och tillfälle 140 kr 
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Grovavfall 
I första hand ska produkter och material återbrukas. Grovavfall 

kan lämnas på SÖRAB:s återvinningscentraler och vid den mobila 

återvinningscentralen. 

Hämtning av grovavfall från hushåll kan ske efter beställning och 

mot avgift enligt denna avfallstaxa. Om otillåtet avfall påträffas bland 

grovavfall har kommunen rätt att debitera särskild sorteringsavgift. 

En- och tvåbostadshus 
Avfallet ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas på 

lämpligt sätt. 

Grovavfall kan hämtas vid hämtningsfordonets stoppställe under 

förutsättning att kraven ovan är uppfyllda. 

Avgift för hämtning och behandling av grovavfall från en och 

tvåbostadshus: 

Grovavfall från en och tvåbostadshus som har eget 

abonnemang för mat och restavfall. (GROVEN) 

Per 

tillfälle 

Grovavfall upp till 5 kbm 350 kr 

Per tillkommande kbm 270 kr 

En- och tvåbostadshus med gemensam avfallshantering 
Vid hämtning hos en- och tvåbostadshus med gemensam avfalls

hantering ska grovavfall ligga i tillfällig container som kommunen 

anvisar. 

Avgift för hämtning och behandling, inkl. hyra – gäller endast 

över helg: 

Grovavfall från en och tvåbostadshus som har 

gemensamt abonnemang för mat och restavfall. 

(GROVGEM) 

Per 

tillfälle 

Container: lastväxlare alt. liftdumper inkl. behandling 1 300 kr 
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Grovavfall i liftdumper- och lastväxlare för en- och 
tvåbostadshus 
Tillfällig container. Vid hämtning av grovavfall i liftdumper- eller 

lastväxlarcontainer vägs avfallet och behandlingsavgift debiteras 

enligt sida 25. Låsbar eller öppen container kan beställas. Om 

container hyrs av kommunen tillkommer hyra enligt tabellen. 

Uppställning av container sker på den egna fastigheten. 

Avgift per behållare, behandlingskostnad tillkommer, kr per 

hämtning: 

Per hämtning Hyra/dag 

Liftdumper 10 kubikmeter 1 310 kr 33 kr 

Lastväxlare 20–30 kubikmeter 1 540 kr 62 kr 

Flerbostadshus och verksamheter 
Vid hämtning ska grovavfall ligga i behållare som kommunen anvisar. 

Grovavfall får vara sorterat i brännbart respektive ej brännbart 

grovavfall i separata behållare. Plock av löst avfall som ligger utanför 

behållare sker mot avgift enligt sida 25. 

Grovavfallshämtning i kärl för flerbostadshus och verksamheter 

Avgift per behållare, inklusive hämtning och behandling, kr per år: 

13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Kärl, grov

avfall 

370 liter 1 118 kr 2 236 kr 4 472 kr Erbjuds
 

inte
 

660 liter 1 638 kr 3 276 kr 6 552 kr 16 380 kr
 

Om annat, schemalagt, hämtningsintervall än de som anges ovan 

överenskommits med kommunen och totala antalet hämtningar per 

år är färre än 52 ggr per år, gäller avgift per hämtning enligt nedan, 

inkl. behandling och hyra av behållare. 

Avgift per behållare, per hämtning: 

370 liter 660 liter 

Grovavfall 86 kr 126 kr 
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Grovavfallshämtning i vippcontainer för flerbostadshus och 
verksamheter 
Inga nya abonnemang får startas med grovavfallshämtning i vipp

container. Vid beställning av nya abonnemang för hämtning av 

grovavfall, se hämtning i kärl på sida 23. 

Om löst avfall lämnas uppe på containern debiteras avgift enligt sida 25. 

Avgift per behållare, inklusive hämtning, behandling och hyra av 

behållare, kr per år: 

13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 

Vippcontainer 

Upp till 6 kubikmeter 14 560 kr 29 120 kr 58 240 kr 

8 kubikmeter 18 590 kr 37 180 kr 74 360 kr 

104 ggr/år 156 ggr/år 

Vippcontainer, forts. 

Upp till 6 kubikmeter 145 600 kr 232 960 kr 

8 kubikmeter 185 900 kr 297 440 kr 

Avgift för extra hämtning, inklusive hämtning och behandling, kr per 

behållare och hämtning: 

Vippcontainer 

Upp till 6 kubikmeter 1 370 kr 

8 kubikmeter 1 760 kr 

Liftdumper- och lastväxlare för flerbostadshus och verksamheter 
Tillfällig container. Vid hämtning av grovavfall i liftdumper- eller 

lastväxlarcontainer vägs avfallet och behandlingsavgift debiteras. Om 

container hyrs av kommunen tillkommer hyra enligt tabellen. 

Avgift per behållare, behandlingskostnad tillkommer, kr per 

hämtning: 

Per hämtning Hyra/dag 

Liftdumper 10 kubikmeter 1 310 kr 33 kr 

Lastväxlare 20–30 kubikmeter 1 540 kr 62 kr 

Grovavfall behandlingsavgift i liftdumper eller lastväxlarcontainer 

kr/ton 

Grovavfall 1 040 kr 

Ej brännbart grovavfall sorterat 940 kr 

Grovavfallshämtning i lös mängd från flerbostadshus och 
verksamheter 
Grovavfall i lös mängd som ej ligger i behållare kan hämtas om 

entreprenören bedömer att det är förenligt med krav på god 

arbetsmiljö. 

Löst grovavfall, till exempel på golv, per påbörjad 

kubikmeter 

470 kr 

Löst grovavfall uppe på container, per påbörjad 160 kr 

kubikmeter 

24 · TILLÄGGSTJÄNSTER TILLÄGGSTJÄNSTER · 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall från normal skötsel av hushållens trädgårdar, 

gruppboenden och koloniträdgårdar kan hämtas av kommunen. 

Trädgårdsavfall får också lämnas på SÖRAB:s återvinningscentraler. 

Trädgårdsavfall är grönyteavfall från normal skötsel av trädgårdar 

som hör till hushållen. Gäller ej avfall från större anläggningsarbete 

i trädgård och trädfällning samt för avfall som uppkommer vid 

städning av gemensamma ytor. 

Hämtning av trädgårdsavfall utförs som abonnemang på 

regelbunden hämtning i kärl, eller efter särskild beställning. Kärlet 

ska vid hämtning placeras vid hämtningsfordonets stoppställe. 

Fastighetsinnehavaren behåller kärlet efter växtsäsongens slut om 

abonnemanget ska fortsätta under nästa säsong. 

Tillfällig behållare för trädgårdsavfall kan beställas för utställning 

över en helg (fredag till måndag) för en- och tvåbostadshus mot 

avgift. 

Från boendeföreningar och flerbostadshus ska trädgårdsavfallet 

hanteras i gemensamt avfallsutrymme och abonnemang tecknas 

av fastighetsinnehavaren/föreningen (koloniföreningen). För 

gruppboenden kan abonnemang tecknas av verksamhetsansvarig. 

Trädgårdsavfall som uppstår från gemensamma städytor i 

flerbostadshus och boendeföreningar ingår inte i abonnemanget. 

Vid enstaka hämtning ska trädgårdsavfallet ligga i behållare 

som kommunen anvisar eller vara buntat. Buntat trädgårdsavfall 

ska kunna lyftas av en person. Buntat trädgårdsavfall hämtas om 

entreprenören bedömer att det är förenligt med god arbetsmiljö. Säck, 

snöre eller annat som används vid emballering ska kunna brytas ned 

vid kompostering. 

Avgift för hämtning och behandling, kr per behållare: 

Fastställt schema 

Trädgårdsavfallskärl 370 liter, 16 gånger per år, 700 kr 

kr per år 

Extra säck vid ordinarie hämtning, kr per papperssäck 80 kr 

Extra hämtning av trädgårdskärl under säsong, 130 kr 

kr per tillfälle 

Ej enligt fastställt schema 

Papperssäck eller buntat, 

Per påbörjad kubikmeter trädgårdsavfall 150 kr 

Tillfälligt uppställd 10 kubikmeter liftdumpercontainer 

Utkörning och hemtagning av container för 

trädgårdsavfall, inklusive hyra för upp till och med tre 

dagar (gäller endast över helg). 

Vid hyra för mer än tre dagar tas avgift ut enligt tabell nedan: 

Lastväxlarcontainer erbjuds inte för trädgårdsavfall 1 750 kr 

Julgranar, kr per hämtställe (endast flerbostadshus) 1 310 kr 
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Farligt avfall och elavfall för flerbostadshus 
Farligt avfall och elavfall från hushåll hämtas efter beställning under 

de förutsättningar som anges i kommunens avfallsföreskrifter. Farligt 

avfall och elavfall hämtas om entreprenören bedömer att det är 

förenligt med god arbetsmiljö. 

Extra hämtning utöver vad som ingår i grundavgiften sker mot 

avgift för lastbil över 3,5 ton med förare och hjälparbetare. 

Förvaringsskåp för farligt avfall ägs av fastighetsägaren. Hyra 

för eventuell utrustning för sortering och förvaring av farligt avfall 

och elavfall och som tillhandahålls av entreprenör tillkommer och 

faktureras särskilt av entreprenören. 

Vid otillåten förvaring av farligt avfall som ställts i avfallsutrymme 

har kommunen rätt att ta ut en avgift för extra arbeten för hämtning 

av farligt avfall. 

Avgift för hämtning av farligt avfall och elavfall: 

El-rullbur 13 ggr/år 0 kr 

El-rullbur 26 ggr/år 11 200 kr 

Farligt avfallskåp 13 ggr/år 0 kr 

El-light: mindre elavfall i boxar 13 ggr/år 0 kr 

Avfall från tillfälliga verksamheter t.ex. 
Järfälla festival eller cirkus 
Som tillfällig verksamhet räknas alla verksamheter som pågår 

mindre än en månad, till exempel marknader och andra tillfälliga 

arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter kan behållare ställas ut för 

hushållsavfall motsvarande kärl- och säckavfall (gäller inte grovavfall, 

farligt avfall eller el-avfall). Om verksamheten pågår längre än en 

månad ska abonnemang tecknas. 

Utställning och hämtning av avfall och behållare utförs endast 

vardagar. 

Avgiften inkluderar utställning, hämtning av avfall i samband med 

hämtning av behållaren, behandling, hyra och administration. 

Avgift per behållare, kr per tillfälle: 

Kärl 140 liter, matavfall 30 kr 

Kärl, 190 – 660 liter, restavfall 350 kr 

Extra hämtning av avfall i kärl 220 kr 
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LATRIN, SLAM
OCH FETTAVFALL 
SAMT FOSFOR
FÄLLOR 

Slam från enskilda avloppsanläggningar och 
portabla toaletter 
För hämtning av slam och pumpbart latrin från portabel toalett 

är avgiften baserad på volym samt slanglängd. Med slanglängd 

menas avståndet från hämtningsfordonets stoppställe till tankens 

eller brunnens botten. För extra arbete vid hämtning, till exempel 

framgrävning av brunnslock eller hinder vid hämtning debiteras 

extra avgift. 

Slanglängd upp till 10 meter ingår i hämtningsavgiften. Avgift för 

slam utgörs av hämtningsavgift och behandlingsavgift. 

Avgift, kr per tillfälle: 

Hämtningsavgift vid schemalagd hämtning 

Upp till 3 kubikmeter 620 kr 

3,1–5 kubikmeter 1 120 kr 

Tillägg per påbörjad kubikmeter över 5 kubikmeter, 155 kr 

på hämtningspriset för 3,1–5 kubikmeter. 

Pumpbart latrin 710 kr 

Behandlingsavgift 

Per påbörjad kubikmeter 93 kr 

Reducerad avgift 

Samtidig hämtning av slam från mer än en 

slamavskiljare/tank på samma fastighet 

-290 kr 

Tilläggstjänster, avgift för hämtning och 

behandling tillkommer 

Bestämt klockslag för hämtning. Tidsangivelse ges 240 kr 

+/- en halvtimme 

Extra hämtning 460 kr 

Akuthämtning inom 24 timmar, gäller inom 1 100 kr 

ordinarie arbetstid vardagar mån-fre 7-16 

Jourtömning, gäller under icke ordinarie arbetstid 3 470 kr 

mån-fre före kl 7 och efter kl 16 samt helg 

Slanglängd över 10 meter: per påbörjade 10 meter 160 kr 

Vid bomkörning 

Bomkörning, när hämtning inte har kunnat ske 730 kr 
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Slam från fettavskiljare 
För hämtning av fett från fettavskiljare är avgiften baserad på 

volym samt slanglängd. Med slanglängd menas avståndet från 

hämtningsfordonets stoppställe till fettavskiljaren. För extra arbete 

eller hinder vid hämtning debiteras extra avgifter. 

Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning 

sker efter överenskommelse med entreprenören. Tidsangivelse ges 

+/- en halvtimme. Slanglängd upp till 10 meter ingår i hämtnings

avgiften. 

Avgift för slam från fettavskiljare utgörs av hämtningsavgift och 

behandlingsavgift. 

Avgift, kr per tillfälle: 

Hämtningsavgift 

Upp till 3 kubikmeter 780 kr 

Större än 3 kubikmeter 1 790 kr 

Behandlingsavgift 

Per påbörjad kubikmeter 420 kr 

Reducerad avgift 

Samtidig hämtning av fett från mer än en 

fettavskiljare på samma fastighet 

–290 kr 

Tilläggstjänster, avgift för hämtning och 

behandling tillkommer 

Bestämt klockslag för hämtning, Tidsangivelse ges 240 kr 

+/- en halvtimme. 

Extra hämtning 460 kr 

Akuthämtning inom 24 timmar, gäller inom 1 100 kr 

ordinarie arbetstid vardagar mån–fre 7–16 

Jourtömning, gäller under icke ordinarie arbetstid 3 470 kr 

mån–fre före kl 7 och efter kl 16 samt helg 

Slangdragning över 10 meter, per påbörjad 10 meter 

överstigande 10 meter 

160 kr 

Vid bomkörning 

Bomkörning, när hämtning inte har kunnat ske 730 kr 
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Slamsugningsbil 
Vid extra arbete vid hämtning, till exempel framgrävning av 

brunnslock, har kommunen rätt att ta ut en avgift för slamsugningsbil 

med förare och hjälparbetare. 

Avgift per timme (minimidebitering 2 timmar): 

Slamsugningsbil med förare. 570 kr 

Fosforfällor 
Avgift för hämtning av filtermaterial från fosforfällor debiteras 

fastighetsinnehavaren per hämtning. Filtermaterialet ska vara 

förpackat så att det kan hämtas med kranbil. Hämtning sker en gång 

per år eller efter leverantörens rekommendationer. 

Efter hämtning av uttjänt filtermaterial bör nytt filtermaterial 

tillföras anläggningen, genom fastighetsinnehavarens försorg. 

Avgift för fosforfiltermaterial: 

Hämtning 

Upp till 1 kubikmeter, per tillfälle vid schemalagd 1 170 kr 

hämtning 

Per tillkommande kubikmeter 230 kr 

Behandling 

Per ton 140 kr 
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Latrin i tunnor 
Avgift för hämtning av latrin debiteras fastighetsinnehavaren per 

hämtning. 

Avgift, inklusive hämtning, behandling, gångavstånd och ny 

behållare, kr per tillfälle: 

Från torrklosett, behållarvolym 45 liter, 

får väga max 15 kg 

Ordinarie hämtning, per behållare 500 kr 

Extra hämtning och latrin från tillfälliga verksamheter, 830 kr 

per behållare 

Utkörning av nya behållare vid nytt hämtningsställe 330 kr 

Bomkörning, när hämtning inte har kunnat ske 410 kr 

EXTRA AVGIFTER
 

Särskild sorteringsavgift 
Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedda för annat avfall har 

kommunen rätt att ta ut en särskild avgift för sortering. Till exempel 

är det inte tillåtet att tillsammans med säck- och kärlavfall samt 

grovavfall lägga farligt avfall och elavfall, batterier, kyl- och frysskåp, 

bildäck med mera. Sorteringsavgift tas även ut för otillräckligt 

emballerat skärande eller stickande avfall i avfallsbehållare. 

Avgift per behållare och tillfälle: 

Kärl: Otillåtet avfall eller otillräckligt emballerat avfall 

i behållare för annat avfall. 

250 kr 

Kärl: Verksamheter; återkommande tomma 250 kr 

matavfallskärl hos livsmedelsverksamheter, som 

saknar dispens. 

Krantömmande system eller container: 

Otillåtet avfall i behållare för annat avfall. 1 200 kr 

Enstaka produkter av elavfall eller farligt avfall: 1 350 kr 

Flera produkter av el-avfall eller farligt avfall: 6 750 kr 

Däck, avgift per styck: 250 kr 

Sorteringsavgifter för mat 
• När behållare för matavfall innehåller annat avfall eller inget avfall 

får kommunen ta ut sorteringsavgift enligt avsnitt sida 35. 

• Kommunen får dessutom klassa om avfallet till restavfall och avgift 

för aktuell hämtning tas ut som motsvarande extra hämtning av 

restavfall, se sida 18. 
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Avgifter vid extra arbeten med mera 
Avgifter enligt denna tabell tillämpas för extra arbeten i samband med 

utförande av olika tjänster. 

Avgift per timme (minimidebitering 2 timmar): 

Fordon och bemanning Används vid hämtning 
av till exempel 

Mobil sopsugbil med 1 130 kr Tömning av mobil sopsug 

förare när avfall fastnat i 

sopsugs-anläggning 

Komprimerande 990 kr ”Vanlig” sopbil 

hämtningsfordon med 

förare 

Containertömmande 1 020 kr Grovavfall i vippcontainer 

hämtningsfordon med 

förare 

Kranbil med förare 1 130 kr Avfall i krantömmande 

avfallsbehållare 

Liftdumperbil med 990 kr Grovavfall/ 

förare trädgårdsavfall/ 

hushållsavfall 

Lastväxlarbil med förare 1 130 kr Grovavfall/ hushållsavfall 

Lastbil ≥ 3,5 ton med 640 kr Utställning av kärl 

förare 

Lastbil över 3,5 ton med 780 kr Farligt avfall, el-avfall 

förare 

Hjälparbetare vid 570 kr Slamavfall/ 

hämtning av slam- och fettavfall 

fettavfall 

Hjälparbetare övrigt 420 kr 

Övriga kostnader som Självkostnadspris 

ej specificerats i detta + 20 % i administrativt 

dokument påslag 
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Särskilda avgifter 
För tjänster som inte omfattas av denna avfallstaxa, eller om förhåll

andena väsentligt avviker från vad som är vanligt förekommande, får 

Tekniska nämnden besluta om särskilda avgifter med grund i denna 

avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap Miljöbalken. 

Andra avfallslösningar än vad kommunen idag tillhandahåller kan 

medges enligt kommunens renhållningsordning. 
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ALLMÄNNA 
BESTÄMMELSER 

Hantering av hushållsavfall 
Gällande bestämmelser för hantering av hushållsavfall finns i 

kommunens Renhållningsordning; avfallsföreskrifter, avfallsplan och 

Riktlinjer för avfallshantering. Regleras av miljöbalken (1998:808) 

samt Avfallsförordningen (2011:927). 

Fakturering och betalning 
Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig gentemot kommunen. 

Avgift ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. 

Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan 

skickas betalningspåminnelse. Därefter skickas inkassokrav och 

ersättning för inkassokostnad påföres enligt lagen om ersättning för 

inkassokostnader. Dröjsmålsränta utgår med referensränta plus 8 % 

från dagen efter den dag betalningen skulle ha skett. 

Anmärkning mot fakturan ska lämnas till kommunen inom åtta (8) dagar. 

Faktura kan ställas till nyttjanderättshavare efter överenskommelse 

mellan fastighetsinnehavare, nyttjanderättsinnehavare och 

kommunen. 

Behållarstorlekar och behållartyper för 
restavfall 
De kärlstorlekar som kommunen tillhandahåller är 140, 190, 370 och 

660 liter. För de flerbostadshus och verksamheter som använder 

kärlstorleken 240 liter tillämpas samma avgift som för 370 liter. 

De säckar som kommunen tillhandahåller är så kallade 

hämtning-betald-säckar för verksamheter i storleken 160 liter. 

Verksamhetsnedkasten i den kommunala sopsugen är endast 

avsedda för 60 l säckar och tillhandahålls av verksamhetsutövaren. 

För en- och tvåbostadshus med eget kärl eller kärl som delas av 

upp till tre hushåll tillhandahålls endast 140–190 liters kärl. När fler 
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än tre hushåll i en- och tvåbostadshus delar kärl och har gemensam 

avfallshantering kan större kärl användas. 

För ej brännbart avfall, farligt avfall och el-avfall tillhandahålls 

även så kallade boxar till en- och tvåbostadshus. För latrin 

tillhandahålls latrinkärl. 

För hämtning av sorterat matavfall tillhandahåller kommunen 

endast 140 liters kärl. Krantömmande system och tank får användas 

för matavfall. 

Komprimatorer, krantömmande system/underjordsbehållare/ 

markbehållare samt utrustning för sopsug tillhandahålls ej av 

kommunen. Om fastighetsinnehavare använder sådana behållare 

eller utrustning så utför kommunen hämtning och behandling 

av avfallet mot avgift enligt denna taxa. Containrar kan hyras via 

kommunen mot avgift enligt denna taxa. 

Hämtnings- och behandlingsavgift 
Hämtningsavgiften baseras på behållarstorlek och antal hämtningar 

medan behandlingsavgiften är baserad på avfallsslag, behållarstorlek 

och antal hämtningar alternativt vikt/volym. 

Uppehåll i hämtning 
Fastighetsinnehavare som medgivits uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall, enligt 24 § i kommunens avfallsföreskrifter, betalar 

endast grundavgift för den period uppehållet avser. 

Delad avfallsbehållare 
Två eller tre närboende innehavare av en- och tvåbostadshus, som 

delar avfallskärl betalar en grundavgift per hushåll samt hämtnings-

och behandlingsavgift för aktuellt antal hämtningar av avfallet. 

Fakturan ställs till var och en av de fastighetsinnehavare/ 

nyttjanderättshavare som är anslutna till delat avfallskärl. 

När flera hushåll har gemensam avfallshantering ställs 

en gemensam faktura till samfällighetens representant eller 

motsvarande. 

När hushåll delar enskild avloppsanläggning ställs faktura till en 

av de fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare som är anslutna till 

anläggningen. Verksamheter som delar fettavskiljare ställs fakturan 

till fastighetsinnehavaren. 
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