
Avfallstaxa för 
flerbostadshus
Gäller från och med 2023-01-01

Det här är en förkortad version av avfallstaxan.  
En fullständig version hittar du på vallentuna.se.
Alla priser är inklusive 25 % moms. 

Exempel på två sorters underjords- 
behållare för matavfall respektive 
restavfall i ett flerbostadshusområde.



Grundabonnemanget består av en grundavgift och en rörlig avgift.  

Grundavgiften är en fast avgift per lägenhet. Avgiften ska bland annat täcka kostnader för 
information, adminstration, kundtjänst, kärl och administrativa kostnader samt tillgång till  
återvinningscentraler och mobila insamlingstjänster. I avgiften ingår även hämtning av mindre 
elavfall och batterier en gång i månaden om det finns ett gemensamt hämtningsställe. Större 
elavfall kan samlas i kärl. Då tillkommer en kostnad för hyra av kärl.

Från 2024 blir det obligatoriskt för alla att sortera matavfall men redan idag är det mer lönsamt 
med ett sorterat abonnemang. Vill du veta mer hur ni kan komma igång? Kontakta kommunens 
avfallshandläggare eller PreZero:s kundtjänst för mer information. Du hittar kontaktuppgifter på 
sista sidan.

Grundabonnemang 
Grundavgift: 750 kr per lägenhet och år.

Rörlig tömningsavgift för matavfall, per kärl/behållare (kr/år)ingår!

Kärl/behållare Varannan vecka  
(26 ggr/år)

Varje vecka  
(52 ggr/år)

140 liter matavfall Erbjuds ej 0 kr
Underjordsbehållare, 
matavfall1) 

0 kr 0 kr

1) I abonnemanget ingår inte behållare eller eventuella kostnader för installation. 

Rörlig tömningsavgift för restavfall, per kärl (kr/år)  
– abonnemang med matavfallsinsamling

Kärl Varje vecka  
(52 ggr/år)

Två gånger i veckan 
(104 ggr/år)

190 liter 2 317 kr 3 611 kr
240 liter 2 926 kr 6 460 kr
370 liter 4 510 kr 9 953 kr
660 liter 7 372 kr 15 635 kr

Exempel: Ett flerbostadshus med 75 lägenheter har 
åtta stycken 660 liters kärl för restavfall och fem stycken 
matavfallskärl, som alla hämtas en gång per vecka. Total 
kostnad: 56 250 kr (750 x 75) + 58 976 (7 372 x 8) + 0 kr =  
115 226 kr

Renhållningsavgifter för 
flerbostadshus



Behållare 1) Varannan vecka  
(26 ggr/år)

Varje vecka  
(52 ggr/år)

Två gånger i veckan 
(104 ggr/år)

Underjordsbehållare 
restavfall 3 m3 16 756 kr 33 518 kr   Erbjuds ej

Underjordsbehållare 
restavfall 5 m3 27 932 kr   55 859 kr   Erbjuds ej

Container sorterat 
restavfall 6 m3 26 679 kr 53 359 kr 113 120 kr

Container sorterat 
restavfall 8 m3 32 936 kr 65 871 kr 139 647 kr

1) I abonnemanget ingår inte behållare eller eventuella kostnader för installation. Hyra för container tillkommer om 
fastighetsinnehavaren inte själv äger avfallsbehållaren, se tilläggstjänster. 

Rörlig tömningsavgift för restavfall per kärl (kr/år)  
– abonnemang utan matavfallsinsamling (blandat restavfall)

Kärl Varje vecka  
(52 ggr/år)

Två gånger i veckan 
(104 ggr/år)

190 liter 2 895 kr 4 785 kr
240 liter 3 658 kr 8 074 kr
370 liter 5 638 kr 12 441 kr
660 liter 9 216 kr 19 544 kr

Rörlig tömningsavgift för restavfall per behållare (kr/år)  
– abonnemang utan matavfallsinsamling (blandat restavfall)

Behållare 1) Varannan vecka  
(26 ggr/år)

Varje vecka  
(52 ggr/år)

Två gånger i veckan 
(104 ggr/år)

Underjordsbehållare 
restavfall 3 m3 20 945 kr   41 897 kr   Erbjuds ej

Underjordsbehållare 
restavfall 5 m3 34 915 kr  69 824 kr Erbjuds ej

Container blandat 
restavfall 6 m3 33 349 kr 66 698 kr 141 401 kr

Container blandat 
restavfall 8 m3 41 169 kr 82 339 kr 174 588 kr

1) I abonnemanget ingår inte behållare eller eventuella kostnader för installation. Hyra för container tillkommer om 
fastighetsinnehavaren inte själv äger avfallsbehållaren, se tilläggstjänster. 

Rörlig tömningsavgift för restavfall per behållare (kr/år) 
– abonnemang med matavfallsinsamling.



Tilläggstjänster
Utöver grundavgiften för avfallshantering som alla fastighetsägare  
betalar, kan ni även beställa tilläggstjänster av vår entreprenör  
PreZero mot en extra kostnad. 

Hyra av behållare för restavfall 

Behållare Avgift (kr/år) 

Container 6 m3 3 048 kr

Container 8 m3 3 636 kr

Dragväg
Om kärlen står längre bort än fem meter från sopbilens  
angöringsplats, tillkommer en kostnad för så kallad dragväg.   

Dragväg Avgift per behållare och 
hämtningstillfälle 

5–10 meter 15 kr 

10,1–20 meter 22 kr  

20,1–30 meter 32 kr  

30,1–40 meter 48 kr

40,1–50 meter 73 kr

Tillfällig hämtning
Vid tillfälligt stora avfallsmängder kan extra hämtning beställas mot avgift.  
Kontakta PreZeros kundtjänst för mer information.

Elavfall
Att hyra 660 liters kärl för elavfall kostar 273 kr  
per månad och kärl. Vi hämtar elavfall endast om  
det finns ett gemensamt hämtningsställe anordnat  
efter vår entreprenörs anvisningar. 

s 5 meter



Grovavfall 
Det är möjligt att abonnera på regelbunden hämtning av grovavfall. Hyra av behållare 
tillkommer.

Rörlig tömningsavgift för grovavfall, per behållare (kr/år)i

Behållartyp 
och storlek

En gång i månaden  
(13 ggr/år) 

Varannan vecka 
(26 ggr/år)

Varje vecka  
(52 ggr/år)

Två gånger i veckan  
(104 ggr/år)

Kärl, 660 l 2 015 kr 4 030 kr   8 061 kr 16 121 kr

Container, 6 m³ 13 119 kr 26 236 kr 52 474 kr 104 948 kr

Container, 8 m³ 17 685 kr 35 370 kr 70 741 kr 141 481 kr

Hyra av behållare för grovavfall, per behållare 

Behållare Avgift (kr/år) 

660 liters kärl 984 kr

Container 6 m3 3 048 kr

Container 8 m3 3 636 kr

Tillfällig hämtning av grovavfall i container
Behöver ni enstaka hämtning av grovavfall finns möjlighet  
att hyra en tillfällig container.  Avgiften består av tre delar:  
kostnad för utställning och hemtagning, hyra per påbörjat  
dygn, och en behandlingsavgift per ton. 

Tillfällig container, 
grovavfall

Liftdumper, 10 m3 Lastväxlarcontainer, 20–30 m3

Utställning och hemtagning 1 900 kr 2  280 kr

Extra tömning, per tillfälle 1 520 kr 1 824 kr

Hyra, påbörjat dygn 100 kr/dygn 100 kr/dygn

Behandling, per ton 1 342 kr 1 342 kr   

s 5 meter



Tillfällig hämtning av trädgårdsavfall i container
Har ni haft trädgårdsstädning och behöver en container för trädgårdsavfall? Då kan ni hyra 
en container för tillfällig hämtning. Avgiften består av tre delar: kostnad för utställning och 
hemtagning,  hyra per påbörjat dygn och en behandlingsbehandlingsavgift per ton.

Tillfällig container, 
trädgårdsavfall

Liftdumper, 10 m3 Lastväxlarcontainer, 20–30 m3

Utställning och hemtagning 1 900 kr 2 280 kr

Extra tömning, per tillfälle 1 520 kr 1 824 kr

Hyra, påbörjat dygn 100 kr/dygn 100 kr/dygn

Behandling, per ton 400 kr 400 kr

Särskilda avgifter
Det är viktigt att rätt avfall hamnar i rätt behållare. Annars kan vi inte ta  
hand om avfallet på rätt sätt. Om en behållare innehåller annat än det den  
är avsedd för, tar vi ut en avgift för att täcka kostnaderna för  
sortering eller alternativ behandling:

• Kärl, containrar eller underjordsbehållare som innehåller elavfall eller  
annat farligt avfall: 2 067 kr per behållare tillfälle.

• Kärl för matavfall som innehåller restavfall: 276 kr per kärl och tillfälle.
• Underjordsbehållare för matavfall som innehåller restavfall: 1 874 kr per behållare och tillfälle.
• Julgranar i t ex rest- eller grovavfall: Självkostnadspris enligt debitering från SÖRAB.

Kontakt entreprenör

Hushållsavfall  
(inklusive grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och latrin)
PreZero kundtjänst 
Telefon 08-519 333 00 eller mejl vallentuna.se@prezero.com

 

Tack för att du hjälper till att minimera mängden avfall, och sorterar det avfall  
som uppstår så att det kan bli till en resurs som kan återvinnas om och om igen.

vallentuna kommun
186 86 vallentuna
tfn 08-587 850 00 
kommun@vallentuna.se
www.vallentuna.se

En del av Vallentuna kommuns Miljö- och hållbarhetsarbeteM


