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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 
fastighetsinnehavare 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 85  Märsta

Avfallstaxa för småhus i Sigtuna kommun 
Utdrag ur avfallstaxan som gäller från och med den 1 januari 2018. 
Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige den 17 december 2017.
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En- och tvåfamiljshus samt fritidshus

Grundavgift för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus 

Observera att abonnemangsavgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare! 

Kundkategori Definition av           Grundavgift per hushåll
kundkategori      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 

en- och 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 

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 kapitlet om tilläggstjänster, se sid 5.
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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. Sommartid, från vecka 24 till vecka 34, sker hämtning 
av matavfall en gång i veckan oavsett hämtintervall för brännbart avfall.

Sorterat avfall Året runt          Året runt    Fritidshus
26 + 31 ggr 13 + 31 ggr 11 + 16 ggr

per år 1) per år 2)     per år 3)

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 året runt.  

2) Hämtning av brännbart avfall sker var fjärde vecka året runt. 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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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 tömnings- 
intervall och avstånd mellan kärlets placering och hämtningsfordonets upp-       
ställningsplats.

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

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 Fritidshus
varannan vecka varannan vecka

26 ggr per år 11 ggr per 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.

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

11 ggr per år 180 kr 350 kr

13 ggr per år 190 kr 370 kr

26 ggr per år 230 kr 460 kr

EXTRA tömning i HB-säck (hämtning betald säck) 
Sommarabonnemang tömning av matavfall varje vecka       500 kr
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Tillfällig container

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 Container
6 – 8 kbm 10 – 30 kbm

Avgift för utställning 
respektive hemtagning av 
container, kr per tillfälle.  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

Grovavfall

Hämtning av kolli från en- och tvåfamiljshus och fritidshus.

Varje kolli får väga högst 15 kg. Beställning ska göras fem arbetsdagar 
innan önskad hämtning. Renhållaren avgör vilken dag avfallet hämtas.

Avgift för hämtning av upp till tre kolli:

Tjänst Avgift

Upp till 3 kolli 515 kr

Därutöver debiteras per kolli 210 kr
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Felsortering

Om abonnenten inte sorterar enligt kommunens sorteringsanvisningar de-    
biteras 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 per behållare och 
tömningstillfälle

  Kärl för brännbart avfall 200 kr

  Kärl för matavfall   200 kr 

Taxans delar

   Grundavgift 820 kr

   Abonnemangssavgift       990 kr       

   Abonnemangsavgiften inkluderar:

• Insamling
• Energiutvinning genom

förbränning
• Behandling av matavfall
• Påsar för matavfall
• Hyra av sopkärl

Summa totalt:     1 810 kr

Totalt 1 945:-

En- och tvåfamiljshus 
Grundavgift 820:- 

Inkl moms

190 liter / 26 ggr 
Sorterat

Abonnemang
990:- inkl. moms

TOTAlt 1 810:- 
inkl. moms
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Tilläggsavgifter vid tömning av små avloppsanläggningar 

Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av slamav-
skiljare, sluten tank, minireningsverk, fosforfilter, toabod m. m. 
Ordinarie avgifter enligt tabell ovan tillkommer.

 Tjänst Avgift

Slangdragning över 25 m  34 kr/5 m slang

Framkörningsavgift då tömning inte har kunnat utföras 670 kr/tillfälle
på grund av hinder, så kallad bomkörning 

Timkostnad för extra arbete1) 1 070 kr/timme

1) Gäller vid exempelvis extra arbete vid framgrävning av brunnslock, spolning, återfyllning av
anläggning och vid oskälig tömningstid, t.ex. vid fel på anläggningen. Gäller även om av-
fall 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. 

Avfall från små avloppsanläggningar

Slam från små avloppsanläggningar 

Hämtningspris beräknas utifrån storlek på behållare. Avgiften  avser tömning 
och behandling. Tilläggsavgifter för slangdragning, extra arbete med mera,   
se tabell nedan.

Avgift per tömning av sluten tank, slamavskiljare, minireningsverk, toabod 
med mera.

Tjänst Avgift per tömning

Schemalagd tömning, upp till 4 kbm 710 kr

Budad tömning (beställs minst 7 dagar före), upp till 4 kbm   1 010 kr

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 kbm 2 010 kr

För volym över 4 kbm tillkommer, utöver avgift ovan 110 kr/kbm
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Sigtuna Vatten & Renhållning AB 
Besöksadress: Maskingatan 3, Arlandastad
Postadress: Box 38, 195 85  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 2018.

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

Det ska vara lätt
att göra rätt.
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