
Avfallstaxa för 
flerbostadshus
Gäller från och med 2021-10-04

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.

http://vallentuna.se


Grundabonnemanget består av en grundavgift och en rörlig avgift.  

Grundavgiften är en fast avgift per lägenhet. Avgiften bekostar bland annat kärl, kundtjänst, 
fakturering, återvinningscentraler, hantering av farligt avfall och övriga administrativa kostnader. 
I avgiften ingår även hämtning av 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.

I den rörliga avgiften ingår tömning av sopkärl och behandling av avfallet. Tömningsavgiften 
beror på antalet kärl, hur stora de är, hur ofta de töms och om ni valt att sortera ut matavfall. 
Taxan är miljöstyrande och utformad utifrån vår avfallsplan 2021–2032 där ambitionen är 
att göra avfall till en resurs. Därför blir den totala avgiften ofta lägre om ni väljer att sortera 
matavfall. 

Grundabonnemang
Grundavgift per lägenhet: 640 kr per år.

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

Kärl/behållare Varannan vecka  
(31 ggr/år)2)

Varje vecka  
(52 ggr/år)

Två gånger i veckan 
(104 ggr/år)

140 liter matavfall Erbjuds ej 0 kr 929 kr

Underjordsbehållare, 
matavfall1) 

0 kr 0 kr 77 346 kr

1) I abonnemanget ingår inte behållare eller eventuella kostnader för installation. 
2) Matavfall hämtas varannan vecka under perioden september till maj och varje vecka under sommaren mellan juni och augusti, 
totalt 31 tömningar per år.

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 2 165 kr 3 578 kr

240 liter 2 735 kr 6 037 kr

370 liter 4 215 kr 9 302 kr

660 liter 6 890 kr 14 612 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: 48 000 kr (640 x 75) + 55 120 kr (6 890 x 8) + 0 = 
103 120 kr

Renhållningsavgifter för 
flerbostadshus



Rörlig tömningsavgift för restavfall per behållare (kr/år)  
– abonnemang med matavfallsinsamling*Matavfallskärl ingår!

Behållare 1) Varannan vecka  
(26 ggr/år)

Varje vecka  
(52 ggr/år)

Två gånger i veckan 
(104 ggr/år)

Underjordsbehållare 
restavfall 3 m3 15 660 kr 31 325 kr   Erbjuds ej

Underjordsbehållare 
restavfall 5 m3 26 105 kr   52 205 kr   Erbjuds ej

Container sorterat 
restavfall 6 m3 19 180 kr 38 360 kr 81 323 kr

Container sorterat 
restavfall 8 m3 23 678 kr 47 355 kr 100 393 kr

1) I abonnemanget ingår inte behållare eller eventuella kostnader för installation. Hyra för container tillkommer om 
fastighetsinnehavaren inte själv äger avfallsbehållaren, se tilläggstjänster. 
* Ev. tillkommer kostnad för tömning av matavfallsbehållare enligt tabell ”Rörlig tömningsavgift för matavfall” ovan.

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 2 706 kr 4 472 kr

240 liter 3 419 kr 7 546 kr

370 liter 5 269 kr 11 627 kr

660 liter 8 613 kr 18 265 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 19 575 kr   39 156 kr   Erbjuds ej

Underjordsbehållare 
restavfall 5 m3 32 631 kr  65 256 kr Erbjuds ej

Container sorterat 
restavfall 6 m3 23 975 kr 47 950 kr 101 654 kr

Container sorterat 
restavfall 8 m3 29 597 kr 59 194 kr 125 491 kr

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



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 2 772 kr

Container 8 m3 3 300 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 14 kr 

11–20 meter 20 kr  

21–30 meter 29 kr  

31–40 meter 44 kr

41–50 meter 66 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 131 kr  
per månad och kärl. Vi hämtar elavfall endast om  
det finns ett gemensamt hämtningsställe anordnat 
efter vår entreprenörs anvisningar. 



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 1 919  3 838   7 677 15 353

Container, 6 m³ 12 494 24 987   49 975 99 950

Container, 8 m³ 16 843 33 686 67 372 134 744

Hyra av behållare för grovavfall 

Behållare Avgift (kr/år) 

660 liters kärl 672 kr

Container 6 m3 2 772 kr

Container 8 m3 3 300 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, samt en behandlingsavgift per ton. 

Tillfällig container, 
grovavfall

Lyftdumper, 10 m3 Lastväxlarcontainer, 20–30 m3

Utställning och 
hemtagning av container 2 616 kr/tillfälle 2 656 kr/tillfälle

Hyra, påbörjat dygn 110 kr/dygn 133 kr/dygn

Behandling, per ton 1 187,50 kr/ton 1 187,50 kr/ton   



Tillfällig hämtning av trädgårdsavfall i container
Har ni haft trädgårdsstädning och behöver en container för trädgårdsavfall? Beställ en tillfällig 
container under max tre dygn. Avgiften består av tre delar: kostnad för leverans och hämtning, 
hyra per påbörjat dygn och en behandlingskostnad som beror på hur stor mängd avfall ni 
slänger.  

Tillfällig container, 
trädgårdsavfall

Lyftdumper, 10 m3 Lastväxlarcontainer, 20–30 m3

Utställning och 
hemtagning av container 2 112 kr/tillfälle 2 145 kr/tillfälle

Hyra, påbörjat dygn 89 kr/dygn 108 kr/dygn

Behandling, per ton 256 kr/ton 256 kr/ton

Felsorteringsavgift
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 felsorteringsavgift för att täcka kostnaderna för  
sortering eller alternativ behandling:

• Kärl, containrar eller underjordsbehållare som innehåller elavfall eller  
annat farligt avfall: 1 969 kr per tillfälle.

• Kärl för matavfall som innehåller restavfall: 263 kr per tillfälle.

• Underjordsbehållare för matavfall som innehåller restavfall: 1 700 kr per tillfälle.

• Julgranar i 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
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