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Allmänna bestämmelser
Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i föreskrifter i 
renhållningsordningen för Sigtuna kommun.

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

Principer

Avfallstaxan är miljöstyrande. Taxan ska bidra till att styra mot målen i Sigtuna 
kommuns avfallsplan. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger kommunen möjlighet att  
ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Kommunfullmäktige beslutar om taxan.

Taxan gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Sigtuna   
kommun. Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av   
avfall tas ut i enlighet med de belopp och de villkor som framgår av denna 
taxa samt av föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun. 

Avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsinnehavare inom Sigtuna      
kommun. Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den 
som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare. Alla 
fastighets- innehavare är skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall till 
Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

Avfallstaxans avgifter ska betalas till: 
Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Postadress: Box 38, 195 21  Märsta

Avfallstaxa för verksamheter i Sigtuna kommun 
Utdrag ur avfallstaxan som gäller från och med den 1 januari 2018. 
Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige den 17december 2017.



Grundavgift för verksamhet med delat abonnemang

För verksamheter, som delar behållare med boende, antingen i småhus eller i 
flerfamiljshus, debiteras grundavgift per verksamhet på hämtningsadressen. 

För verksamheter med eget abonnemang ingår grundavgift i abonnemangs- 
avgift respektive i viktavgift.

Observera att rörlig avgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare! 

Abonnemang för verksamheter

Grundavgift ingår i abonnemangsavgift för verksamheter.

För att få taxa för sorterat avfall ska verksamheten använda behållare för  
bränn   bart avfall och behållare för matavfall. I abonnemang för sorterat bränn-
bart avfall ingår ett 140 liter kärl för matavfall per hämtadress, med samma 
hämtningsintervall som behållare för brännbart avfall. För ytterligare kärl för 
matavfall, eller annan typ av behållare t.ex. underjordsbehållare, debiteras 
avgift per behållare.

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, 
inom 1,5 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan        
placering tillämpas dragvägstillägg enligt kapitlet om tilläggstjänster, sid 5.

Verksamheter

Kundkategori Grundavgift, kr per år 

Verksamheter, kr per verksamhet på hämtningsadressen 330 kr                                                       

Abonnemang med kärl

Avgift för sorterat brännbart avfall, per kärl och år:

Kärl, volym  11 ggr/år1    22 ggr/år2     26 ggr/år   52 ggr/år    104 ggr/år   156 ggr/år

140 liter    493 kr     985 kr    882 kr 1 764 kr 4 375 kr    7 409 kr 

190 liter    668 kr  1 337 kr 1 197 kr 2 394 kr 5 937 kr  10 054 kr 

240 liter    844 kr  1 689 kr 1 512 kr 3 024 kr 7 500 kr   12 700 kr 

370 liter 1 302 kr  2 604 kr 2 331 kr 4 663 kr  11 562 kr   19 580 kr 

660 liter 2 322 kr  4 644 kr 4 159 kr 8 317 kr  20 624 kr   34 926 kr 

1) Avser abonnemang sommartid, från vecka 18 till vecka 39, tömning en gång varannan
vecka.

2)  Avser abonnemang sommartid, från vecka 18 till vecka 39, tömning en gång per vecka.



  

Matavfall i storbehållare

Avgift för sorterat matavfall, per tömning:

Typ av behållare och volym Avgift per tömning 

Liftdumper, 3 kbm 500 kr

Underjordsbehållare, upp till 1 kbm 200 kr

  

Vippcontainer, underjordsbehållare och bottentömmande container

För att få taxa för sorterat brännbart avfall i container eller underjordsbehållare 
ska verksamheten även använda behållare för matavfall. 

Vid start eller avslut av abonnemang för container tillkommer avgift för utställ-
ning respektive hemtagning med 1 550 kr per container och tillfälle. 

Avgift för sorterat brännbart avfall, per behållare och år: 

Typ av behållare och volym   26 ggr/år      52 ggr/år   104 ggr/år

 Vippcontainer1

6 kbm 34 780 kr 69 570 kr 139 130 kr

8 kbm 46 380 kr 92 750 kr 185 510 kr

 Underjordsbehållare

3 kbm 15 120 kr 30 250 kr 74 100 kr

5 kbm 25 210 kr 50 420 kr 123 500 kr

 

Verksamheter som inte sorterar ut matavfall betalar avgift enligt nedan. 

Avgift för osorterat brännbart avfall, per kärl och år:

Kärl, volym    26 ggr/år      52 ggr/år   104 ggr/år   156 ggr/år

140 liter 2 046 kr   4 092 kr 10 426 kr 17 882kr

190 liter 2 776 kr   5 553 kr 14 149 kr 24 268 kr

240 liter 3 507 kr   7 014 kr 17 873 kr 30 654 kr

370 liter 5 407 kr 10 814 kr 27 554 kr 47 259 kr

660 liter 9 645 kr 19 289 kr 49 151 kr 84 299 kr

Avgift för sorterat matavfall, utöver första kärlet, per kärl och år:

Kärl, volym  11 ggr/år1    22 ggr/år2     26 ggr/år   52 ggr/år    104 ggr/år   156 ggr/år

140 liter  308 kr 616 kr  520 kr 1 040 kr 2 704 kr 4 680 kr

1) I avgiften ingår hyra.



 

Avgift för sorterat, respektive osorterat, brännbart avfall, per behållare och år: 

Behållare 26 ggr/år 

Tömning 10 – 30 kbm 41 860 kr 

52 ggr/år 104 ggr/år 

83 720 kr 167 440 kr

Viktavgift sorterat brännbart 

avfall, inklusive grundavgift. 1 300 kr per ton

Viktavgift osorterat brännbart 

avfall, inklusive grundavgift.   2 200 kr per ton

  

Avgift för osorterat brännbart avfall, per behållare och år: 

Typ av behållare och volym   26 ggr/år    52 ggr/år     104 ggr/år

 Vippcontainer1

6 kbm 75 590 kr 151 170 kr 302 350 kr

8 kbm 100 780 kr 201 570kr 403 130 kr

 Underjordsbehållare

3 kbm 32 130 kr 64 250 kr 162 510 kr

5 kbm 53 540 kr 107 090 kr 270 850 kr

 1) I avgiften ingår hyra.

Lastväxlare, komprimator och liftdumpercontainer

För tömning debiteras tömningsagift och viktavgift.

Vid start eller avslut av abonnemang för container tillkommer avgift för       
utställning respektive hemtagning med 1 550 kr per container och tillfälle. 



    Behållare Avgift

Framkörningsavgift, kr per hämtställe 260 kr

Kärl 140 – 370 liter, kr per kärl 45 kr

Kärl 660 liter, kr per kärl 110 kr

Extra tömning

Avgift vid extra tömning av kärl utgörs av framkörningsavgift plus avgift per 
behållare.

Avgift för extra tömning av kärl, per tillfälle:

   Tömningsintervall         Avstånd 1,5 – 10 meter         Avstånd  10 – 30 meter

per år                            140–370 liter           660 liter         140–370 liter            660 liter

11 ggr 180 kr  380 kr  350 kr 770 kr

22 ggr 210 kr 720 kr 420 kr 1 440 kr

26 ggr 230 kr 800 kr  460 kr 1 600 kr

52 ggr 570 kr 1 590 kr 1 140 kr 3 180 kr

104 ggr 1 430 kr 4 140 kr 2 860 kr 8 270 kr

156 ggr 2 000 kr 7 160 kr 4 000 kr 14 320 kr

Tilläggstjänster

Dragvägstillägg för kärl

I de fall fastighetsinnehavaren har beställt abonnemang med tillägg för drag-
väg hämtas kärl med längre avstånd än 1,5 meter mot avgift enligt nedan. 

Avgift för dragväg utgår per kärl för brännbart avfall, baserat på tömnings-  
intervall och avstånd mellan kärlets placering och hämtningsfordonets upp-
ställningsplats.

Avgift för dragväg, per kärl för brännbart avfall och per år: 

    Behållare Avgift

 Container upp till 8 kbm.  690 kr

 Container 10 – 30 kbm 1 550 kr

 Viktavgift sorterat brännbart avfall, kr per ton, 

 inklusive grundavgift. 1 300 kr

 Viktavgift osorterat brännbart avfall, kr per ton, 

 inklusive grundavgift. 2 200 kr

Avgift för extra tömning av vippcontainer, underjordsbehållare, bottentöm-
mande, liftdumpercontainer och lastväxlarcontainer, per tillfälle:



Tillfälliga kärl vid arrangemang

För tillfällig användning av kärl debiteras avgift för utkörning, tömning och 
hemtagning. Hyra ingår i dessa avgifter.

   Tjänst Avgift

Utkörning respektive hemtagning, per hämtställe 500 kr

Framkörning vid tömning, per tillfälle 250 kr

140 liter för matavfall, per tömning 35 kr

190 – 370 liter för sorterat brännbart avfall, per tömning 60 kr

660 liter för sorterat brännbart avfall, per tömning 120 kr

190 – 370 liter för osorterat brännbart avfall, per tömning 150 kr

660 liter för osorterat brännbart avfall, per tömning 250 kr



Sigtuna Vatten & Renhållning AB 
Besöksadress: Maskingatan 3, Arlandastad
Postadress: Box 38, 195 21  Märsta
Telefon: 08-409 251 01 
www.sigtunavatten.se

Läs mer om avfallshantering och sortering
på vår hemsida www.sigtunavatten.se/avfall
eller i vår miljökalender 2017.

På vår hemsida kan du också utföra
ändringar av abonnemang eller beställa
vissa tjänster.



Det ska vara lätt
         att göra rätt.


