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

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

Exempel på lunch (pizza) som 
serveras i kommunen.



Avgifter
Ett grundabonnemang består alltid av en fast grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften 
bekostar bland annat planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och 
fakturering.

I den rörliga avgiften ingår tömning av kärl och behandling  
av avfallet. Tömningsavgiften beror på hur stora behållare ni  
väljer, hur ofta de töms och om ni sorterar matavfall. 

Från 2024 blir det obligatoriskt för alla att sortera matavfall men  
redan idag lönar det sig oftast 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: 980 kr per anläggning och år.

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

Kärl 
för matavfall

Varje vecka  
(52 ggr/år)

Två gånger i veckan 
(104 ggr/år)

140 liter* 723 kr 1 415 kr
 *Säck på 350 liter till 140 liters kärl för matavfall ingår och lämnas vid varje tömning.

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

Kärl/behållare 
för restavfall

Varannan vecka  
(26 ggr/år)

Varje vecka  
(52 ggr/år)

Två gånger i veckan 
(104 ggr/år)

190 liter 1 220 kr 2 317 kr 5 109 kr
240 liter 1 534 kr 2 926 kr 6 460 kr
370 liter 2 369 kr 4 510 kr 9 953 kr
660 liter 3 686 kr 7 372 kr 15 635 kr
Container1) 6 m3 26 679 kr 53 359 kr 113 120 kr
Container1) 8 m3 32 936 kr 65 871 kr 139 647 kr

1) I abonnemang med container ingår endast tömning och behandling av avfallet.  
Avgift för hyra av container tillkommer, se nästa sida.

Exempel: En verksamhet har två stycken 370 liters kärl för restavfall och 
ett 140 liters matavfallskärl, som båda hämtas en gång per vecka.  
Total kostnad: 980 kr + 9 020 kr + 723 kr =10 723 kr per år inklusive moms.



≤  5 meter

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

Kärl/behållare 
för restavfall

Varannan vecka  
(26 ggr/år)

Varje vecka  
(52 ggr/år)

Två gånger i veckan 
(104 ggr/år)

190 liter 1 977 kr 3 753 kr 8 278 kr
240 liter 2 485 kr  4 741 kr 10 465 kr
370 liter 3 198 kr 6 088 kr 13 436 kr
660 liter 4 977 kr 9 953 kr 21 107 kr
Container1) 6 m3 36 017 kr 72 034 kr 152 712 kr
Container1) 8 m3 44 463 kr 88 925 kr 188 522 kr

1) I abonnemang med container ingår endast tömning och behandling av avfallet.  
Avgift för hyra av container tillkommer, se nedan.

Exempel: En verksamhet har två stycken 370 liters kärl för restavfall som  
hämtas en gång per vecka, och sorterar inte matavfall.  
Total kostnad: 980 kr + 12 176 kr  = 13 156 kr per år inklusive moms.

Hyra av container för restavfall 

Storlek 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



Tilläggstjänster
Möjlighet finns att beställa extra tjänster som inte ingår i den ordinarie avgiften. Se Vallentuna 
kommuns avfallstaxa eller kontakta PreZero:s kundtjänst för mer information.

Extra hämtning

Vid tillfälligt stora avfallsmängder kan extra hämtning beställas mot avgift. För tömning av kärl 
vid annat tillfälle än vid ordinarie hämtning tas en särskild avgift ut. Avgiften för en extra tömning 
(alla kärlstorlekar) kostar 235 kr per kärl. Kontakta Prezero:s kundtjänst gällande andra behållare.

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, samt 
behandlingsavgift per ton. 

Tillfällig container, 
grovavfall

Liftdumper, 10 m3 Lastväxlarcontainer, 20 m3

Utställning och hemtagning 1 900 kr 2 280 kr

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

Behandling, per ton 1 342 kr 1 342 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 felaktigt  
innehåll som elektronik eller annat farligt avfall töms inte behållaren,  
om felet upptäcks i tid. Om behållaren hunnit tömmas kan istället en  
avgift debiteras för att täcka kostnaderna för sortering eller  
alternativ behandling debiteras.

Exempel: 

• Kärl eller container för restavfall som innehåller elektronik  
eller annat avfall: 2 067 kr per behållare och tillfälle.

• Kärl för matavfall som innehåller annat avfall:  
276 kr per behållare och tillfälle. 



Fettavskiljare
Fettavskiljare ska tömmas minst fyra gånger per år. Avgiften består av en grundavgift  
och en tömningsavgift som beror på tankens storlek. Fettavskiljare som går in på  
kommunalt avlopp ska anmälas till VA-huvudman, se roslagsvatten.se för mer info. 

Beställ tömning av fettavskiljare hos Vallentuna kommuns entreprenör Recover.

Grundavgift: 525 kr per år och anläggning

Behållarstorlek Hämtnings- och behandlingsavgift, 
 per tömning 

1 m³  1 399 kr

2 m³  1 844 kr   

3 m³  2 180 kr   

4 m³  2 517 kr   

5 m³  2 852 kr  

6 m³  3 188 kr  

7 m³  3 525 kr

8 m³  3 861 kr

I avgiften ingår alltid slangdragning på 10 meter. En extra avgift på 225 kr  
tillkommer för varje extra 10-metersintervall. 

Behöver ni en extra tömning kan ni beställa detta mot en extra avgift på 1 166 kr.  
Avgift för en akut tömning är 3 266 kr.

Exempel: Ni har en fettavskiljare på två m3 som är placerad 14 meter från 
slambilens uppställningsplats. Fettavskiljaren töms fyra gånger per år. Total 
avgift: 525 kr + (1 844 kr x 4) + (225 kr x 4) = 8 801 kr per år inkl. moms.

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

Slam och fett
Recover kundtjänst 
Telefon 010-143 00 62 eller mejl 
vallentuna@recover.se

  
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


