
Avfallstaxa för villor med 
sophämtning året runt

Gäller från och med 2023-01-01

Det här är en kortad version av avfallstaxan för dig som bor i villa.  
Den fullständiga versionen hittar du på vallentuna.se.  
Alla priser är inklusive 25 % moms. 

Exempel på kärl för restavfall, matavfall och trädgårdsavfall.



Du som bor i villa har ett grundabonnemang som består av en  
grundavgift och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften beror på  
hur stort ditt kärl är och hur ofta avfallet hämtas. 

Restavfall och matavfall hämtas i separata kärl. 

I kärlet för restavfall (grönt) slänger du det som blir kvar när du  
sorterat ut matavfall, förpackningar1, returpapper och farligt avfall.  
Du väljer själv hur stort kärl för restavfall du vill ha. Normalt hämtar  
vi restavfallet varannan vecka, men du kan välja om det ska hämtas  
oftare eller mer sällan. 

Matavfallskärlet (brunt) är alltid på 140 liter och hämtas normalt varannan 
vecka, totalt 31 gånger per år. Det innebär en tätare hämtning under 
några veckor på sommaren. I Mina sidor och Vallentuna avfallsapp  
får du information om när avfallshämtning hämtning sker.

Matavfall lägger du i särskilda papperspåsarsom är avsedda för matavfallsinsamling.  
Nya påsar beställer du via entreprenören eller hämtar på några av de hämtställen som du 
hittar på kommunens hemsida.

Grundabonnemang 
Grundavgift: 1 290 kr per år 
Rörlig avgift: 

Kärlstorlek 
för restavfall

Avgift per år för tömning (kr/år)

Var åttonde vecka 
(7 ggr/år)

Var fjärde vecka 
(13 ggr/år)

Varannan vecka 
(26 ggr/år)

Varje vecka  
(52 ggr/år)

140 liter 390 kr 483 kr   805 kr *  2079 kr *

190 liter 529 kr   656 kr   1093 kr *   2821 kr *  

240 liter** – 1 145 kr 1 374 kr 3 564 kr   

370 liter – 1 270 kr   2 122 kr   5 493 kr   

** Abonnemang med 240 liters kärl kan inte nytecknas

Exempel: Du väljer ett 140 liters restavfallskärl som töms varannan vecka och ett 
matavfallskärl ingår utan kostnad. Total avgift: 1 290 kr + 805 kr = 2 095 kr per år.

* Två hushåll som delar abonnemang betalar varsin grundavgift och delar på 
tömningsavgiften.

Dela abonnemang/kärl med grannen
Om du har lite matavfall kan du dela matavfallskärl med en granne. Ni kan också dela 
abonnemang genom att dela på både restavfallskärl och matavfallskärl.  

Felsorteringsavgift 
För att kunna ta hand om avfallet på rätt sätt är det viktigt att avfallet hamnar i rätt kärl. Om 
ett kärl innehåller felaktigt material tas en avgift ut för att täcka kostnaderna för sortering eller 
alternativ behandling.  
Kärl som innehåller elavfall eller annat farligt avfall: 2 067 kr per kärl och tillfälle. 
Kärl för matavfall som innehåller restavfall: 276 kr per tillfälle.

1 Förpackningar av glas, metall, papper, wellpapp, kartong, hård-/mjukplast och trä m.m.)

Matavfallskärl ingår!

Renhållningsavgifter för villor



Tilläggstjänster
Utöver grundabonnemanget kan du beställa tilläggstjänster av vår entreprenör PreZero mot en 
extra kostnad. 

Dragväg
Om dina kärl står längre bort än fem meter från sopbilens angöringsplats, tillkommer en 
kostnad för dragväg. Här kan du se några exempel på den rörliga kostnaden för ett hushåll som 
har hämtning av ett matavfallskärl och ett restavfallskärl varannan vecka. 

Kostnad för längre dragväg:

Dragväg Avgift per behållare och 
hämtningstillfälle 

Räkneexempel, 26 ggr/år  
mat- och restavfallkärl

5–10 meter 15 kr 780 kr

10,1–20 meter 22 kr 1 144 kr

20,1–30 meter 32 kr 1 664 kr

30,1–40 meter 48 kr 2 496 kr

40,1–50 meter 73 kr 3 796 kr

Extra säck och extra hämtning
Ska du ha gäster några dagar eller missade du din tömningsdag? I så fall kan du 
beställa en extra tömning av ditt kärl eller beställa hämtning av en extra säck. 
Avgiften för en extra säck är 70 kr och en extra tömning (alla kärlstorlekar) kostar 
235 kr per kärl.

Grovavfall och elavfall
Vid behov kan grovavfall och elavfall hämtas vid fastigheten. I ditt abonnemang 
ingår två kostnadsfria hämtningar av grovavfall (max 2 kubikmeter per tillfälle) 
och två kostnadsfria hämtningar av elavfall (max 2 kubikmeter per tillfälle) samt 
småelektronik och batterier i miljöbox.  

Grovavfall: Vill du ha fler hämtningar av grovavfall betalar du 713 kr per tillfälle.  
Om du har mer än två kubikmeter tillkommer 706 kr för varje påbörjad extra kubikmeter. 

Elavfall: Vill du ha fler hämtningar av elavfall betalar du 402 kr per tillfälle. Om du har  
mer än två kubikmeter tillkommer 848 kr för varje påbörjad extra kubikmeter.

Trädgårdsavfall 
Har du inte själv möjlighet att köra ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen?  
Då kan du få hämtning via abonnemang eller vid enstaka tillfällen efter beställning. 

I grundavgiften ingår två kostnadsfria hämtning av trädgårdsavfall, max 20 papperssäckar.  
Varje säck får vara på max 160 liter och väga max 15 kg.  

Extra hämtning: Vill du ha extra hämtning utöver den kostnadsfria hämtningen betalar du 424 
kr per kubikmeter trädgårdsavfall och tillfälle. Beställning ska göras minst en vecka i förväg.

Abonnemang: Trädgårdsavfallet hämtas varannan vecka, udda eller jämn vecka. Du kan se ditt 
schema i Mina sidor eller i Vallentuna avfallsapp. Avgiften är 990 kr per säsong inklusive hyra av 
ett 370-liters kärl.



Slam
Slam har en schemalagd tömning och antalet tömningar per år beror på 
anläggningen och behov. Utöver den schemalagda tömningen kan du 
beställa extra tömning av vår entreprenör Recover vid behov.  
SMS-kvittens fås om entreprenören har ditt mobilnummer.

Har du slamavskiljare eller sluten tank för avloppsslam betalar 
du en grundavgift och en rörlig avgift för varje tömning. Den 
rörliga avgiften baseras på hur stor din tank är och eventuella 
tilläggsavgifter. 

Grundavgift: 340 kr per anläggning och år

Rörlig avgift villor: 
0–3 kubikmeter: 675 kr/tömning 
3,1–6 kubikmeter: 824 kr/tömning 
6,1–10 kubikmeter: 1 024 kr/tömning 
10,1–16 kubikmeter: 1 323 kr/tömning

 
I avgiften ingår alltid slangdragning på 10 meter (mäts från fordonet till koppling/botten av 
brunnen).

Övriga avgifter
Vid längre slangdragning tillkommer en extra avgift på 180 kr för varje extra 10-metersintervall. 

Du kan beställa en extra tömning inom fem arbetsdagar mot en extra avgift på 1 166 kr.  
En akut tömning inom 24 timmar kostar 3 266 kr utöver ordinarie tömningsavgift. 

Om det finns ett hinder som gör att vi inte kommer åt att tömma, tas en avgift ut för bomkörning 
på 861 kr per tillfälle. Hantering av tungt lock eller tömningsanordning som väger mer än 15 kilo 
kostar 1 352 kr per tömning. 

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


