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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 Allmänna bestämmelser
Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i föreskrifter i
renhållningsordningen för Sigtuna kommun.
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.

1.1 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.
Denna taxa 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.

1.2 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 fastighetsinnehavare
är skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall till Sigtuna Vatten &
Renhållning AB.
Avfallstaxans avgifter ska betalas till Sigtuna Vatten & Renhållning AB.
Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från Sigtuna Vatten
& Renhållning AB och fastighetsinnehavare, ställas till nyttjanderättshavare.
Sigtuna Vatten & Renhållning AB kan häva denna överenskommelse om
nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår
hos fastighetsinnehavaren och om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom
föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren.
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1.3 Betalning och anmälan om ändring
Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst.
Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Sigtuna Vatten &
Renhållning AB har bestämt. Dröjsmålsränta för faktura som inte betalas på
förfallodagen utgår enligt räntelagen, samt övriga kostnader för påminnelser och
inkasso.
Ändringar i abonnemanget, som påverkar beräkningen av avgiftens storlek, till
exempel behållarvolym eller hämtningsfrekvens ska omedelbart meddelas skriftligt
till Sigtuna Vatten & Renhållning AB. Ändring under debiteringsperioden påverkar
avgiftsnivån först vid nästkommande debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör
först då anmälan om ändrade ägarförhållanden inkommit.
Avbeställning av planerad tömning av små avloppsanläggningar måste anmälas
minst en (1) månad innan tömning. Avbeställning av planerad tömning får ske
förutsatt att det inte medför att tid sedan föregående tömning överstiger ett (1) år.
Se § 35 och § 37 i föreskrifter om avfallshantering om bestämmelser för annat
hämtningsintervall och uppehåll för små avloppsanläggningar.
Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att hämta
eller i de fall hämtning inte kunnat utföras.
För tjänster som inte finns reglerade i denna taxa sker debitering av särskild avgift
som bestäms av Sigtuna Vatten & Renhållning AB, baserat på de principer som
finns i denna taxa.

1.4 Avgiftens olika delar
En- och tvåfamiljshus, fritidshus och flerfamiljshus
Årsavgift = grundavgift per hushåll + abonnemangsavgift + eventuella avgifter för
tilläggstjänster.
Grundavgiften debiteras per hushåll. Med hushåll avses i detta sammanhang
bostadsenhet eller lägenhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus eller
fritidshus.
Grundavgiften bidrar till att finansiera de tjänster som alla hushåll har tillgång till
och kan nyttja som t.ex. tillgång till återvinningscentral, miljöstation och
batteriholk. I grundavgiften ingår även kommunens kostnader för övergripande
arbete med planering, administration, information, kundtjänst och fakturering.
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Abonnemangsavgiften varierar beroende på behållartyp, behållarstorlek, sortering
och hämtningsintervall. Förekommande tilläggstjänster framgår av kapitel 2.3 och
kapitel 3.3 och kapitel 5 för grovavfall.
Vid budad tömning av storbehållare tillkommer viktavgift per invägt ton avfall.
Verksamheter
Årsavgift = Abonnemangsavgift + eventuella avgifter för tilläggstjänster.
I abonnemangsavgift och, i de fall viktavgift debiteras, för verksamheter ingår
kostnader för transport och behandling, men även kommunens kostnader för
övergripande arbete med planering, administration, information, kundtjänst och
fakturering. Verksamheter kan lämna sorterat grovavfall och byggavfall till
återvinningscentral mot särskild avgift.
Abonnemangsavgiften varierar beroende på behållartyp, behållarstorlek, sortering
och hämtningsintervall. Förekommande tilläggstjänster framgår av kapitel 4.3.
Vid budad tömning av storbehållare tillkommer avgift per invägt ton avfall.

1.5 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna
Vid uppehåll i tömning av kärl, enligt § 36 i Sigtuna kommuns föreskrifter om
avfallshantering, debiteras grundavgift under hela uppehållsperioden, men inte
abonnemangsavgift.
Matavfall får hemkomposteras efter anmälan enligt § 33 i Sigtuna kommuns
föreskrifter om avfallshantering. Avgift betalas enligt abonnemang ”Sorterat
brännbart avfall och matavfall”, se kapitel 2.2.

3

EN- OCH TVÅFAMILJSHUS SAMT FRITIDSHUS

2 En- och tvåfamiljshus samt fritidshus
2.1 Grundavgift för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus
Observera att abonnemangsavgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare!
Kundkategori

Definition av kundkategori

Grundavgift
kr per
hushåll eller
bostad och år

En- och
tvåfamiljshus

I denna kategori ingår hushåll, i en- och
tvåfamiljshus som nyttjas som permanentbostad.
Gäller även fritidshus som har abonnemang som enoch tvåfamiljshus.

820 kr

Fritidshus

I denna kategori ingår hushåll i bostadshus som inte
har behov av avfallshämtning året runt och där ingen
person är folkbokförd på adressen.

560 kr

2.2 Abonnemangsavgift för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom
1,5 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan placering
tillämpas dragvägstillägg enligt kapitel 2.3.
Abonnemang med sorterat brännbart avfall och matavfall
För att få taxa för sorterat avfall ska matavfall sorteras ut. Småhus som sorterar ut
matavfall till kommunens insamlingssystem får ett 140 liters kärl för utsorterat
matavfall.
Året runt
Året runt
Fritidshus
Sorterat avfall
26 + 26
13 + 26
11 + 11
ggr/år1
ggr/år2
ggr/år3
140 liter kärl för brännbart och
140 liter kärl för matavfall

730 kr

510 kr

430 kr

190 liter kärl för brännbart och
140 liter kärl för matavfall

990 kr

Erbjuds ej

590 kr

240 liter kärl för brännbart och
140 liter kärl för matavfall

1 250 kr

Erbjuds ej

740 kr

370 liter kärl för brännbart och
140 liter kärl för matavfall

1 920 kr

Erbjuds ej

1 140 kr

1. Hämtning av brännbart avfall och matavfall sker varannan vecka.
2. Hämtning av brännbart avfall sker var fjärde vecka. Hämtning av matavfall sker varannan vecka.
3. Sommartid, från vecka 18 till vecka 39, sker hämtning av brännbart avfall och matavfall varannan
vecka.
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Abonnemang med osorterat brännbart avfall
För en- och tvåfamiljshus samt fritidshus som inte sorterar ut matavfall, eller som
inte komposterar matavfall på den egna fastigheten, utgår avgift enligt nedan.
Osorterat brännbart avfall

Året runt
varannan vecka
26 ggr/år

Fritidshus
varannan vecka
11 ggr/år1

140 liter kärl

1 820 kr

1 080 kr

190 liter kärl

2 460 kr

1 460 kr

240 liter kärl

3 110 kr

1 840 kr

370 liter kärl

4 790 kr

2 840 kr

1. Sommartid, vecka 18 till vecka 39, sker hämtning av osorterat brännbart avfall varannan vecka.

2.3 Tilläggstjänster
Dragvägstillägg för kärl
I de fall fastighetsinnehavaren har abonnemang med tillägg för dragväg hämtas kärl
med längre avstånd än 1,5 meter mot avgift enligt nedan.
Avgift för dragväg utgår per kärl för brännbart avfall, baserat på tömningsintervall
och avstånd mellan kärlets placering och hämtningsfordonets uppställningsplats.
Avgift för dragväg, per kärl för brännbart avfall och per år:
Tömningsintervall

Avstånd
>1,5 ≥ 10 meter*

Avstånd
>10 ≥ 30 meter**

11 ggr/år

180 kr

350 kr

13 ggr/år

190 kr

370 kr

26 ggr/år

230 kr

460 kr

* längre än 1,5 meter och upp till och med 10 meter.
** längre än 10 meter och upp till och med 30 meter.

Extra tömning och HB-säck
Brännbart avfall som inte får plats i ordinarie avfallsbehållare får lämnas packat i
160 liters HB-säck (hämtning betald). HB- säck köps i förväg från Sigtuna Vatten
& Renhållning AB och hämtning ingår i säckkostnaden. Endast sorterat brännbart
avfall får läggas i säcken. Säckar ska förslutas väl, lämnas på ordinarie kärl för
sorterat brännbart avfall och hämtas vid ordinarie tömning av behållare.
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Avgift:
Tjänst

Avgift

Extra mängd brännbart avfall, kr per HB-säck

40 kr

Vid extra tömning av kärl debiteras framkörningsavgift + avgift per behållare.
Avgift för extra tömning av kärl, per tillfälle:
Tjänst

Avgift

Framkörningsavgift, kr per hämtställe

260 kr

Kärl 140-370 liter, kr per kärl

45 kr

Extra sommarhämtning av matavfall
Villahushåll och fritidshus kan beställa abonnemang med hämtning av matavfall
varje vecka från vecka 24 till vecka 34, vilket innebär 5 st extra hämtningar utöver
ordinarie abonnemang.
Avgift för abonnemang med extra sommarhämtning av matavfall, per år:
Tjänst

Avgift

Extra hämtningar av matavfall, varje vecka
sommartid1

500 kr

1. Från vecka 24 till vecka 34.
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3 Flerfamiljshus samt fastigheter (fler än två) med
gemensamma behållare
3.1 Grundavgift för flerfamiljshus samt en- och tvåfamiljshus
med gemensamma behållare
Observera att rörlig avgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare!
Kundkategori

Definition av kundkategori

Flerfamiljshus

I denna kategori ingår hushåll i flerfamiljshus
som har gemensam faktura samt gemensamma
behållare.

505 kr

I denna kategori ingår hushåll i en- och
tvåfamiljshus som har gemensam faktura samt
gemensamma behållare med mer än två andra
fastigheter och som ingår i en samfällighet,
förening eller liknande.

505 kr

En- och tvåfamiljshus
med gemensamma
behållare

Grundavgift
kr per
hushåll,
lägenhet eller
bostad och år
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3.2 Abonnemangsavgift för flerfamiljshus samt en- och
tvåfamiljshus med gemensamma behållare
För att få taxa för sorterat avfall ska matavfall sorteras ut och läggas i 140 liter kärl,
eller i annan behållare, som är avsedd för matavfall. Underjordsbehållare eller
bottentömmande behållare får också användas för matavfall. Tömning av behållare
för matavfall ingår i abonnemang för sorterat avfall för flerbostadshus.
Abonnemang med kärl
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom
1,5 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan placering
tillämpas dragavståndstillägg enligt kapitel 3.3.
Samma tömningsintervall tillämpas för både brännbart avfall och för matavfall.
Avgift för sorterat brännbart avfall, per kärl och per år:
26 ggr/år1

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

190 liter

957 kr

1 914 kr

4 977 kr

8 614 kr

240 liter

1 209 kr

2 418 kr

6 287 kr

10 881 kr

370 liter

1 864 kr

3 728 kr

9 692 kr

16 775 kr

660 liter

3 325 kr

6 650 kr

17 289 kr

29 923 kr

Kärl, volym

1. Får endast användas av flerfamiljshus med högst sex lägenheter.

Avgift för osorterat brännbart avfall, per kärl och år:
26 ggr/år1

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

190 liter

2 536 kr

5 073 kr

13 189 kr

22 828 kr

240 liter

3 204 kr

6 408 kr

16 660 kr

28 835 kr

370 liter

4 939 kr

9 879 kr

25 684 kr

44 454 kr

660 liter

8 811 kr

17 621 kr

45 816 kr

79 296 kr

Kärl, volym

1. Får endast användas av flerfamiljshus med högst sex lägenheter.
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Abonnemang med storbehållare för hushållsavfall
Angivet tömningsintervall i tabellen nedan gäller för tömning av storbehållare. Kärl
för matavfall töms minst en gång per vecka. Vid användning av underjordsbehållare
för matavfall är maximal storlek 1 kubikmeter och behållaren ska tömmas minst en
gång varannan vecka.
Vid start eller avslut av abonnemang för container eller bottentömmande behållare
tillkommer avgift för utställning respektive hemtagning med 1 700 kr per
storbehållare och tillfälle.
Avgift för sorterat brännbart avfall, per storbehållare och år:
Typ av behållare och volym

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

6 kbm

27 200 kr

54 410 kr

108 810 kr

8 kbm

36 270 kr

72 540 kr

145 080 kr

11 330 kr

22 670 kr

58 940 kr

18 890 kr

37 780 kr

98 230 kr

0,6 – 1,0

4 430 kr

8 870 kr

23 050 kr

1,1 – 1,5

5 760 kr

11 530 kr

29 970 kr

1,6 – 2,0

8 870 kr

17 730 kr

46 100 kr

2,1 – 2,4

10 640 kr

21 280 kr

55 320 kr

Vippcontainer1

Underjordsbehållare
3 kbm
5 kbm
Bottentömmande

1

1. I avgiften ingår hyra.
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Avgift för osorterat brännbart avfall, per storbehållare och år:
Typ av behållare och volym

52 ggr/år

104 ggr/år

6 kbm

136 010 kr

272 030 kr

8 kbm

181 350 kr

362 700 kr

56 670 kr

147 350 kr

94 450 kr

245 580 kr

0,6 – 1,0

22 170 kr

57 630 kr

1,1 – 1,5

28 810 kr

74 920

1,6 – 2,0

44 330 kr

115 260 kr

2,1 – 2,4

53 200 kr

138 310 kr

Vippcontainer1

Underjordsbehållare
3 kbm
5 kbm
Bottentömmande

1

1. I avgiften ingår hyra.

3.3 Tilläggstjänster
Dragvägstillägg för kärl
I de fall fastighetsinnehavaren har beställt abonnemang med tillägg för dragväg
hämtas kärl med längre avstånd än 1,5 meter mot avgift enligt nedan.
Avgift för dragväg utgår per kärl för brännbart avfall, baserat på tömningsintervall
och avstånd mellan kärlets placering och hämtningsfordonets uppställningsplats.
Avgift för dragväg, per kärl för brännbart avfall och per år:
Tömningsintervall

Avstånd
>1,5 ≥ 10 meter*

Avstånd
>10 ≥ 30 meter**

190-370 liter

660 liter

190-370 liter

660 liter

26 ggr/år

230 kr

800 kr

460 kr

1 600 kr

52 ggr/år

570 kr

1 590 kr

1 140 kr

3 180 kr

104 ggr/år

1 430 kr

4 140 kr

2 860 kr

8 270 kr

156 ggr/år

2 000 kr

7 160 kr

4 000 kr

14 320 kr

* längre än 1,5 meter och upp till och med 10 meter.
** längre än 10 meter och upp till och med 30 meter.
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Extra tömning
Vid extra tömning av kärl debiteras framkörningsavgift + avgift per kärl.
Avgift för extra tömning av kärl, per tillfälle:
Tjänst

Avgift

Framkörningsavgift, kr per hämtställe

260 kr

Kärl 140-370 liter, kr per kärl

45 kr

Kärl 660 liter, kr per kärl

110 kr

Avgift för extra tömning av storbehållare:
Viktavgift tillkommer.
Tjänst

Avgift

Tömning av storbehållare, upp till 8 kbm, per tillfälle

690 kr

Viktavgift sorterat brännbart avfall, per ton

990 kr

Viktavgift osorterat brännbart avfall, per ton

1 890 kr

Om beställd extra tömning av kärl eller storbehållare inte kan utföras på grund av
hinder, debiteras avgift för så kallad bomkörning.
Tjänst

Avgift

Avgift vid bomkörning, per hämtställe

580 kr
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4 Verksamheter
4.1 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 abonnemangsavgift
respektive i viktavgift, se kapitel 4.2.
Observera att rörlig avgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare!
Kundkategori

Grundavgift
Kr per år
350 kr

Verksamheter, kr per verksamhet på
hämtningsadressen

4.2 Abonnemang för verksamheter
Grundavgift ingår i abonnemangsavgift för verksamheter.
För att få taxa för sorterat avfall ska verksamheten använda behållare för brännbart
avfall och behållare för matavfall. I abonnemang för sorterat brännbart 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 kapitel 4.3.
Abonnemang med kärl
Avgift för sorterat brännbart avfall, per kärl och år:
11 ggr/år1

22 ggr/år2

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

Kärl, volym

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

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.
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Avgift för sorterat matavfall, utöver första kärlet, per kärl och år:
Kärl, volym
140 liter

11 ggr/år1

22 ggr/år2

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

308 kr

616 kr

520 kr

1 040 kr

2 704 kr

4 680 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

17 882 kr

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

Vippcontainer, underjordsbehållare och bottentömmande container
För att få taxa för sorterat brännbart avfall i container eller underjordsbehållare ska
verksamheten även använda behållare för utsorterat matavfall.
Vid start eller avslut av abonnemang för container eller bottentömmande behållare
tillkommer avgift för utställning respektive hemtagning med 1 700 kr per
storbehållare och tillfälle.
Avgift för sorterat brännbart avfall, per storbehållare och år:
Typ av behållare och volym

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

6 kbm

34 780 kr

69 570 kr

139 130 kr

8 kbm

46 380 kr

92 750 kr

185 510 kr

3 kbm

15 120 kr

30 250 kr

74 100 kr

5 kbm

25 210 kr

50 420 kr

123 500 kr

Vippcontainer

1

Underjordsbehållare

1. I avgiften ingår hyra.
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Avgift för osorterat brännbart avfall, per storbehållare och år:
Typ av behållare och volym

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

6 kbm

75 590 kr

151 170 kr

302 350 kr

8 kbm

100 780 kr

201 570 kr

403 130 kr

3 kbm

32 130kr

64 250 kr

162 510 kr

5 kbm

53 540 kr

107 090 kr

270 850 kr

Vippcontainer1

Underjordsbehållare

1. I avgiften ingår hyra.

Lastväxlare, komprimator och liftdumpercontainer
För tömning debiteras tömningsavgift och viktavgift.
Vid start eller avslut av abonnemang för container tillkommer avgift för utställning
respektive hemtagning med 1 700 kr per container och tillfälle.
Avgift för sorterat respektive osorterat brännbart avfall samt för matavfall, per
container och år:
Behållare

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

Tömning 10 – 30 kbm

41 860 kr

83 720 kr

167 440kr

255 840 kr

Viktavgift sorterat brännbart
avfall, inklusive grundavgift

1 300 kr per ton

Viktavgift sorterat matavfall

0 kr per ton

Viktavgift osorterat brännbart
avfall, inklusive grundavgift

2 200 kr per ton
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4.3 Tilläggstjänster
Dragvägstillägg för kärl
I de fall fastighetsinnehavaren har beställt abonnemang med tillägg för dragväg
hämtas kärl med längre avstånd än 1,5 meter mot avgift enligt nedan.
Avgift för dragväg utgår per kärl för brännbart avfall, baserat på tömningsintervall
och avstånd mellan kärlets placering och hämtningsfordonets uppställningsplats.
Avgift för dragväg, per kärl för brännbart avfall och per år:
Tömningsintervall

Avstånd
>1,5 ≥ 10 meter*

Avstånd
>10 ≥ 30 meter**

140-370 liter

660 liter

140-370 liter

660 liter

11 ggr/år

180 kr

380 kr

350 kr

770 kr

22 ggr/år

210 kr

720 kr

420 kr

1 440 kr

26 ggr/år

230 kr

800 kr

460 kr

1 600 kr

52 ggr/år

570 kr

1 590 kr

1 140 kr

3 180 kr

104 ggr/år

1 430 kr

4 140 kr

2 860 kr

8 270 kr

156 ggr/år

2 000 kr

7 160 kr

4 000 kr

14 320 kr

* längre än 1,5 meter och upp till och med 10 meter.
** längre än 10 meter och upp till och med 30 meter.

Extra tömning
Avgift vid extra tömning av kärl utgörs av framkörningsavgift + avgift per kärl.
Avgift för extra tömning av kärl, per 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
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Avgift för extra tömning av storbehållare, per tillfälle:
Behållare

Avgift

Storbehållare upp till 8 kbm.

690 kr

Storbehållare 10 – 30 kbm

1 700 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

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
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5 Grovavfall
5.1 Hämtning av kolli från en- och tvåfamiljshus och fritidshus

Varje kolli får väga högst 15 kg och kunna förflyttas med hjälp av en säckkärra.
Beställning ska göras fem arbetsdagar innan önskad hämtning. Renhållaren avgör
vilken dag avfallet hämtas.
Avgift för hämtning av upp till 3 kolli:
Tjänst

Avgift

Upp till 3 kolli

515 kr

Därutöver debiteras per kolli

210 kr

5.2 Container för grovavfall
Schemalagda tömningar av container för grovavfall som står hos kund året
runt
Vid regelbunden och schemalagd tömning av container för grovavfall utgår följande
avgifter. Hyra för container ingår i avgiften vid schemalagd tömning.
Vid utställning och hemtagning av container tillkommer avgift enligt kapitel 5.4.
Avgift för schemalagda tömningar av 6 respektive 8 kbm container, per container
och år:
Hämtningsintervall
6 kbm
8 kbm
4 ggr/år

4 210 kr

5 620 kr

6 ggr/år

6 320 k

8 430 kr

13 ggr/år

12 330 kr

16 440 kr

26 ggr/år

24 660 kr

32 880 kr

52 ggr/år

54 800 kr

73 060 kr

104 ggr/år

131 500 kr

175 340 kr

Avgift för schemalagda tömningar av 10 - 30 kbm container, per container och år:
Viktavgift tillkommer enligt kapitel 5.3.
Behållarvolym

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

10 – 30 kbm

41 860 kr

83 720 kr

167 440 kr
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Schemalagda tömningar av container som transporteras till och från
flerfamiljshus
Container ställs ut senast under fredagen och hämtas tidigast under efterföljande
måndag. Utställning och hemtagning sker under normal arbetstid. I avgiften ingår
utställning, hyra, hemtagning och behandling.
Beställning ska göras senast december året innan.
Avgift för container, per container och år:
Behållarvolym

Varannan månad
6 ggr/år

En gång per månad
12 ggr/år

5 kbm

10 750 kr

21 500 kr

10 kbm

14 700 kr

27 820 kr

15 kbm

18 650 kr

34 940 kr

20 kbm

22 610 kr

42 040 kr

30 kbm

30 510 kr

56 270 kr

Tillfällig container för grovavfall
Vid tillfällig container för grovavfall debiteras avgift för utställning, hyra, viktavgift
och hemtagning, enligt tabellen nedan. Vid behov av extra tömning utöver
hemtagning av container debiteras avgift för tömning och viktavgift.
Beställning ska göras senast fem arbetsdagar innan utställning.

Tjänst

Vippcontainer
6- 8 kbm

Container
10 – 30 kbm

1 700 kr

1 700 kr

Avgift för extra tömning av
container, kr per tillfälle

690 kr

1 700 kr

Avgift för hyra av container, kr
per dygn

46 kr

116 kr

Viktavgift brännbart grovavfall,
kr per ton

1 170 kr

1 170 kr

Viktavgift blandat grovavfall,
kr per ton

1 910 kr

1 910 kr

Viktavgift ris, kr per ton

500 kr

500 kr

Avgift för utställning respektive
hemtagning av container, kr per
tillfälle.
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Budad tömning av container
Vid budad tömning av container med grovavfall utgår avgifter enligt nedan.
För container utan schemalagda tömningar tillkommer avgift för hyra, enligt kapitel
5.4.
Vid utställning och hemtagning av container tillkommer avgift enligt kapitel 5.4.
Avgift för budad tömning per container och tömning:
Viktavgift tillkommer enligt kapitel 5.3.
Behållarvolym

Avgift per tömning

Upp till 8 kbm

690 kr

10 – 30 kbm

1 700 kr

5.3 Viktavgift för grovavfall i container
Viktavgift, per ton:
Avfallsslag

Avgift

Grovavfall, brännbart

1 170 kr

Grovavfall, blandat

1 910 kr

Ris

500 kr

5.4 Hyra och utställning av container
Avgift för hyra av container:
Period

Vippcontainer

Övriga containrar

Dag

46 kr

116 kr

Månad

460 kr

1 160 kr
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Avgift för utställning och hemtagning av container, kr per behållare och tillfälle:
Tjänst

Avgift

Utställning

1 700 kr

Hemtagning

1 700 kr

5.5 Grovavfall från verksamheter
I de fall abonnent har önskemål om hämtning av grovavfall kan avgifter som anges
i kapitel 5 tillämpas.
Mindre mängder grovavfall och byggavfall från verksamheter får lämnas på Brista
återvinningscentral mot en avgift på 260 kr/m3 avfall.
Verksamheter kan även köpa klippkort med 10 klipp. För varje klipp ingår
avlämning av maximalt 3 m3 avfall till Brista återvinningscentral. Ett klippkort
kostar 3 400 kr.
Mottagande på Brista återvinningscentral av kylmöbler för verksamheter kostar 990
kr per styck.
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6 Särskilda avgifter
6.1 Felsortering
Om abonnenten inte sorterar enligt kommunens sorteringsanvisningar debiteras en
avgift för felsortering. Om felsorteringen anses vara av betydelse för möjligheterna
att behandla avfallet har kommunen rätt att inte tömma avfallsbehållaren och
anmoda abonnenten att vidta rättelse innan nästa tömningstillfälle. Avgiften
debiteras per avfallsbehållare och tömningstillfälle som behållaren är felsorterad.
Avgift vid felsortering:
Typ av behållare

Avgift, kr per behållare och
tömningstillfälle

Kärl för brännbart avfall

200 kr

Storbehållare för brännbart avfall

500 kr

Kärl för matavfall

200 kr

Storbehållare för matavfall

500 kr

Felsorterad behållare för grovavfall

1 000 kr

6.2 Timpriser
Avgift, kr per timme:
Tjänst

Avgift

Lastbil / flakbil med förare

1 010 kr

Sopbil med förare

1 160 kr

Slamsugningsbil med förare

1 070 kr

Kranbil med förare

1 450 kr

Hjälparbetare

530 kr
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7 Avfall från små avloppsanläggningar och fettavskiljare
7.1 Slam från små avloppsanläggningar
Hämtningspris beräknas utifrån storlek på behållare. Avgiften avser tömning och
behandling. Tilläggsavgifter för slangdragning, extra arbete m m, se kapitel 7.2.
Avgift per tömning av sluten tank, slamavskiljare, minireningsverk, toabod m m:
Tjänst

Avgift
per tömning

Schemalagd tömning, upp till 4 kbm1

710 kr
1

Budad tömning (beställs minst 7 dagar före), upp till 4 kbm

1 010 kr
1

Akut tömning (inom 24 timmar under vardagar), upp till 4 kbm

1 440 kr

Jourtömning (inom 24 timmar under lördag, söndag och helgdag), upp
till 4 kbm1

2 010 kr

För volym över 4 kbm tillkommer, utöver avgift ovan

110 kr/kbm

1. Gäller när tömning tar normal tid att tömma. När tömning tar längre tid än 30 minuter tillkommer
avgift enligt kapitel 7.2.

7.2 Tilläggsavgifter vid tömning av små avloppsanläggningar
Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av
slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk, fosforfilter, toabod m m, ordinarie
avgifter enligt tabell ovan tillkommer.
Tjänst
Slangdragning över 25 m
Framkörningsavgift då tömning inte har kunnat utföras på
grund av hinder, så kallad bomkörning
Timkostnad för extra arbete1

Avgift
34 kr/ 5 m slang
670 kr/tillfälle
1 070 kr/timme

1. Gäller vid exempelvis extra arbete vid framgrävning av brunnslock, spolning, återfyllning av
anläggning och vid oskälig tömningstid, när tömning tar längre tid än 30 minuter. Gäller även om
avfall måste transporteras till annan mottagare på grund av att det innehåller grus eller andra
felaktiga fraktioner.

Spolning och återfyllning av anläggning ingår inte i ordinarie arbete vid tömning.
Grus och andra fraktioner i slammet som gör att slammet måste levereras till andra
mottagningsanläggningar debiteras med timkostnad för transport och för
destruktionsavgift enligt aktuell mottagares avgifter.
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7.3 Fosforfällor
Avgift för hämtning av fosforfiltermaterial:
Tjänst

Avgift

Hämtning av fosforfiltermaterial, per anläggning och tillfälle

1 100 kr

Viktavgift, per 100 kg

110 kr

7.4 Fett från fettavskiljare
Hämtningspris beräknas utifrån storlek på behållare. Tilläggsavgifter för
slangdragning, extra arbete m m, se kapitel 7.5.
Avgift för tömning av fettavskiljare:
Tjänst

Avgift per tömning

Schemalagd tömning, upp till 1 kbm

1 260 kr

Budad tömning (minst 7 dagar före), upp till 1 kbm

1 430 kr

Akut tömning (inom 24 timmar under vardagar), upp till 1 kbm

1 800 kr

Jourtömning (inom 24 timmar under lördag, söndag och
helgdag), upp till 1 kbm

3 300 kr

För volym över 1 kbm tillkommer, utöver avgift ovan

720 kr/kbm

7.5 Tilläggsavgifter vid tömning av fettavskiljare
Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av fettavskiljare,
ordinarie avgifter enligt tabell ovan tillkommer.
Tjänst
Slangdragning över 25 m
Framkörningsavgift då tömning inte har kunnat utföras på
grund av hinder, så kallad bomkörning
Timkostnad för extra arbete1

Avgift
34 kr/ 5 m slang
670 kr/tillfälle
1 070 kr/timme

1. Gäller vid exempelvis extra arbete vid spolning och vid oskälig tömningstid, t.ex. vid fel på
anläggningen. Gäller även om avfall måste transporteras till annan mottagare på grund av att det
innehåller grus eller andra felaktiga fraktioner.
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8 Latrin
Latrin hämtas vid tomtgräns i av kommunen tillhandahållet kärl. Engångskärl ingår
i avgiften. Om hämtning ej kunnat genomföras utgår en avgift för bomkörning.
Avgift för latrinhämtning, per hämtningstillfälle:
Tjänst

Avgift

Latrinhämtning, per kärl

690 kr

Bomkörning

580 kr

Hushållen kan även kompostera latrin på den egna fastigheten efter ansökan till
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
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