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§ 131
Revidering av avfallstaxa (KS 2020.205)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. att anta ny avfallstaxa för Vallentuna kommun från och med den 4 oktober 2021.

2. att tidigare antagen taxa upphör att gälla från samma tidpunkt.
 
Reservationer
Martin Siltanen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Kommunen har enligt miljöbalken rätt att ta ut avgifter för att täcka de kostnader kommunen 
har för att uppfylla sitt lagstadgade renhållningsansvar för hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall. Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram förslag till ny avfallstaxa 
och avgifterna beräknas hålla i minst ett år.

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag innebär i likhet med tidigare år en 
självfinansierad taxa. Taxan bygger på att kunden debiteras utifrån behållarvolym och 
tömningsfrekvens. Anledning till revideringen av taxan är införande av obligatoriskt 
matavfallsinsamling för småhus, ny avfallsupphandling av två insamlingsentreprenader samt 
ökade behandlingsavgifter.

Taxan för hushållsavfall bygger på modellen att hushåll och verksamheter som sorterar 
matavfall och har färre tömningar får lägre avgifter än hushåll som skapar mer avfall och 
bidrar till fler transporter. Goda insatser för miljön premieras.

Yrkanden
Martin Siltanen (SD) yrkar att 
1. samtliga småhus och fritidshusägare behandlas enligt likställighetsprincipen och att ingen 
avgift för tömning av matavfall tas ut av småhus och fritidshusägare oavsett om tömning sker 
var eller varannan vecka.
2. alternativ för insamling av matavfall utreds enligt fjärde stycket.
Se bifogad motivering till yrkandet  i "Bilaga 2 - Yrkande §131 Avfallstaxa - 
Sverigedemokraterna".

Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till teknik- och fastighetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer 
proposition på Martin Siltanens (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå det.
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Yrkande gällande revidering av avfallstaxa, Kommunstyrelsen 210614, punkt 
14. 

I Tjänsteskrivelse 2021-05-03 DNR KS 2020.205 kan man läsa att 
likställighetsprincipen ska gälla, vilket innebär att avfallslämnarna ska vara 
likställda när det gäller rättigheter och skyldigheter gentemot kommunen. 
Samma avgift ska tas ut för samma service. 
Eftersom avfallstaxans grundavgift, som består av grundavgift, 
hämtningsavgift och behandlingsavgift, för avfallshantering redan 
är differentierad utifrån hur många tömningar småhus, fritidshus och 
flerfamiljshus har så anser vi Sverigedemokrater att det strider mot 
likställighetsprincipen att endast påföra avgift för matavfall för de småhus och 
fritidshus som har sophämtning varje vecka. 
Det strider också mot likställighetsprincipen att endast boende i småhus och 
fritidshus ska ha en obligatorisk sortering och hämtning av matavfall. Om 
intentionen med miljömål ska fullföljas så borde samtliga hushåll i kommunen 
oavsett om det gäller småhus, fritidshus eller flerbostadshus ha samma krav 
på sortering av matavfall och betala proportionerligt för detta. I nuvarande 
utformning av taxan är flerfamiljshus undantagna från kravet på sortering av 
matavfall och de behöver därmed inte betala för detta.  
Den obligatoriska matavfallsinsamlingen för småhus och fritidshus beräknas 
öka insamlingskostnaden med ca 2,5 miljoner kronor och vi 
Sverigedemokrater anser att istället för att ställa ut ett kärl vid varje 
småhus för tömning var eller varannan vecka så borde mer kostnadseffektiva 
alternativ undersökas, som att kunna ha glesare tömningar av kärlen för 
matavfall, t ex var tredje vecka eller erbjuda gemensamhetskärl där flera 
hushåll delar på ett kärl. Detta skulle vara ekonomiskt fördelaktigt, ge 
människor valfrihet och även vara positivt ur kostnadshänseende.  

Vi Sverigedemokrater yrkar därför att: 
1. Samtliga småhus och fritidshusägare behandlas enligt
likställighetsprincipen och att ingen avgift för tömning av matavfall tas ut
av småhus och fritidshusägare oavsett om tömning sker var eller varannan
vecka.
2. Alternativ för insamling av matavfall utreds enligt fjärde stycket.

Sverigedemokraterna Vallentuna 

Martin Siltanen 

Bilaga 2 - Yrkande §131 Avfallstaxa -Sverigedemokraterna
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§ 48
Revidering av avfallstaxa (KS 2020.205)
Beslut
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskottet föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. att anta ny avfallstaxa för Vallentuna kommun från och med den 4 oktober 2021.

2. att tidigare antagen taxa upphör att gälla från samma tidpunkt.

Ärendebeskrivning
Kommunen har enligt miljöbalken rätt att ta ut avgifter för att täcka de kostnader kommunen 
har för att uppfylla sitt lagstadgade renhållningsansvar för hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall. Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram förslag till ny avfallstaxa 
och avgifterna beräknas hålla i minst ett år.

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag innebär i likhet med tidigare år en 
självfinansierad taxa. Taxan bygger på att kunden debiteras utifrån behållarvolym och 
tömningsfrekvens. Anledning till revideringen av taxan är införande av obligatoriskt 
matavfallsinsamling för småhus, ny avfallsupphandling av två insamlingsentreprenader samt 
ökade behandlingsavgifter.

Taxan för hushållsavfall bygger på modellen att hushåll och verksamheter som sorterar 
matavfall och har färre tömningar får lägre avgifter än hushåll som skapar mer avfall och 
bidrar till fler transporter. Goda insatser för miljön premieras.

Yrkanden
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Revidering av avfallstaxa 2021
 Förslag till taxa 2021-2022, 2021-05-11, final
 Bilaga,Presentation, avfallstaxa 2021-2022, 2021-05-18



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-03

DNR KS 2020.205 
BERI FAJIC SID 1/4
RENHÅLLNINGSHANDLÄGGARE 
08 587 851 36  
BERI.FAJIC@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Revidering av avfallstaxa

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. att anta ny avfallstaxa för Vallentuna kommun från och med den 4 oktober 2021.

2. att tidigare antagen taxa upphör att gälla från samma tidpunkt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har enligt miljöbalken rätt att ta ut avgifter för att täcka de kostnader 
kommunen har för att uppfylla sitt lagstadgade renhållningsansvar för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall. Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram 
förslag till ny avfallstaxa och avgifterna beräknas hålla i minst ett år. 

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag innebär i likhet med tidigare år en 
självfinansierad taxa. Taxan bygger på att kunden debiteras utifrån behållarvolym och 
tömningsfrekvens. Anledning till revideringen av taxan är införande av obligatoriskt 
matavfallsinsamling för småhus, ny avfallsupphandling av två 
insamlingsentreprenader samt ökade behandlingsavgifter. 

Taxan för hushållsavfall bygger på modellen att hushåll och verksamheter som 
sorterar matavfall och har färre tömningar får lägre avgifter än hushåll som skapar 
mer avfall och bidrar till fler transporter. Goda insatser för miljön premieras.

Bakgrund
Enligt kommunallagen gäller självkostnadsprincipen för kommunalt avfall under 
kommunalt ansvar.  Självkostnadsprincipen innebär att verksamhetens kostnader 
och intäkter ska gå jämt upp inom en skälig tidsperiod. Likställighetsprincipen gäller 
också, vilket innebär att avfallslämnarna ska vara likställda när det gäller rättigheter 
och skyldigheter gentemot kommunen. Samma avgift ska tas ut för samma service. 
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och således inte skattefinansierad. 
Avfallstaxa används tillsammans med utveckling av insamlingssystem och 
information till kunder som ett styrmedel för att uppnå avfallsplanens mål. 
Avfallstaxan består idag av olika delar omfattande grundavgift, hämtningsavgift och 
behandlingsavgift. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram förslag till ny avfallstaxa. En 
förutsättning för denna taxa är att obligatorisk matavfallsinsamling kommer att 
införas i oktober 2021. Efter nya upphandlingar tar två nya entreprenörer över 
insamlingen av hushållsavfall och slam i oktober 2021 och nya entreprenörsavgifter 
behöver tillämpas. Taxan har beräknats för att gälla under minst ett år från oktober 
2021 till oktober 2022. 

Under året har behandlingskostnaden för restavfall ökat på grund av SÖRABs höjda 
avgifter (ca 1,2 miljoner). Entreprenadpriser ökar framförallt på grund av att 
obligatorisk matavfallsinsamling införs och att den nya entreprenören PreZero har ett 
högre tömningspris på matavfallskärlen. Det innebär att den obligatoriska 
matavfallsinsamlingen beräknas öka insamlingskostnaden med ca 2,5 miljoner. 
Rabatten för matavfallsinsamling tas bort (0,6 miljoner) i den nya taxeförslaget vilket 
ger en nettokostnadsökning på 1,9 miljoner för matavfallsinsamlingen. Denna 
kostnadsökning ligger på den rörliga avgiften (entreprenörskostnad). Den fasta 
grundavgiften hålls oförändrad. 

Utöver det beräknas kostnaden för kommunens övertagande av  insamling av 
returpapper från januari 2022 kosta ca 0,7 miljoner årligen. Det är mot denna 
beräknade kostnadsökning som den nya taxan har justerats. Ingen kostnad för inköp 
av nya matavfallskärl har inkluderats i taxan då denna post kommer att täckas av 
entreprenören. 

Sammanfattningsvis föreslås följande större ändringar: 

Grundavgift (fast avgift per år)

Grundavgiften är oförändrad och har behållits på samma nivå som 2020.

I och med införande av obligatorisk matavfallsinsamling har rabatten för småhus på 
200 kr per år tagits bort. Rabatten har tidigare fungerat som incitament för 
abonnenter som frivilligt har valt matavfallsabonnemang. I den nya taxeförslaget 
ingår matavfallsinsamling kostnadsfritt och blir obligatoriskt för alla enbostadshus 
och fritidshus i enlighet med kommunstyrelsens beslut från den 15 juni 2020. 

Även för flerbostadshus har rabatten på 40 kr per lägenhet och år tagits bort. Istället 
har två olika abonnemang införts som styr mot ökad matavfallsinsamling införts 
(rörlig avgift). Genom att ta bort tidigare rabatter sparar kommunen 600 tkr och  
kostnader för matavfallsinsamlingen kan hållas på lägre nivå. 
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Rörlig avgift för småhus 

Den rörliga avgiften för de största grupper som har tömning varannan vecka ligger 
avgiften på samma nivå som tidigare och dessa grupper får 0 % höjning av den rörliga 
avgiften. Tömning en gång i veckan för småhus har höjts med ca 6 %. Kostnad per 
liter avfall ligger på mellan 0,15-0,18 kr per liter. 

Småhus som tidigare haft matavfallssortering blir i den nya taxeförslaget likställd 
med småhus som inte sorterat matavfall och den gruppen kommer tyvärr få en 
höjning av sin avgift som är direkt följd av borttagande av tidigare rabatt för 
matavfallsinsamlingen på 200 kr.

För småhus- och fritidshusabonnenter som vid upprepade tillfällen inte sorterar ut 
matavfall i separat kärl införs tillägg för blandat restavfall där kommunen rätt att byta 
abonnemanget från sorterat restavfall till ett blandat restavfallsabonnemang. För 
abonnenter som tilldelas ett abonnemang med blandat restavfall utgår en avgift som 
är 1,5 gånger högre än ordinarie abonnemangskostnad.

Rörlig avgift för flerbostadshus och verksamheter 

Flerbostadshus som redan har matavfallsinsamling får ingen höjning av avgifter och 
hämtning av matavfall kostar 0 kr. För verksamheter blir det billigare att ha 
matavfallskärl än att inte ha det. 

Flerbostadshus och verksamheter kan välja abonnemang med matavfallsinsamling 
(sorterat restavfall) eller abonnemang utan matavfallsinsamling (blandat restavfall). 
En styrning mot ökad matavfallsinsamling införts där ett osorterat abonnemang är 
25% respektive 35% dyrare än ett abonnemang med matavfallsinsamling. Eftersom 
det är många som har osorterat abonnemang idag blir intäkten från dessa 
kundgrupper väsentlig. 

Tömning två eller tre gånger i veckan för flerbostadshus och verksamheter har höjts 
med 6%. Kostnad per liter avfall ligger på mellan 0,09-0,18 kr per liter och är 
beroende om avfallet hämtas kärl eller container.

Nya entreprenadavgifter

Justering av entreprenörsavgifter har gjorts med uppdatering och anpassning till nya 
avgifter för nya entreprenader  för avfallshämtning och slam och fett som  startar den 
4 oktober 2021. 

Förbränningsskatt

Eftersom de rörliga avgifterna för 2021 baseras på förra årets avgifter är redan 
förbränningsskatten inkluderad. Ingen ytterligare ökning av avgiften för att täcka 
kostnaden för förbränningsskatten har behövt göras.
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Returpapper

En beräkning av kostnaderna för att ta över hanteringen av returpapper/tidningar 
from januari 2022 har inkluderats i taxan (ca 0,7 miljoner per år). 

Grovavfall
Avgiften för hämtning av grovavfall, generell höjning med 12 % för att täcka högre 
behandlings- och entreprenörspriser. 

Elavfall och trädgårdsavfall
Avgiften är oförändrad, höjning 0 %.

Latrin
Avgiften för hämtning av latrin har ökats med 5% för att täcka högre behandlings- och 
entreprenörspriser. 

Slam och fett
Avgifterna för slam och fett har höjts med 3 % på grund av högre behandlingspriser. 

Tidplan
För att avfallstaxan ska börja gälla från 4 oktober 2021, föreslås följande tidplan: 
Datum Aktivitet
2021-05-26 Beslut avfallstaxa i KS TeFaU

2021-06-14 Beslut avfallstaxa i KS

2021-09-13 Beslut avfallstaxa i KF

2021-10-04 Ny Avfallstaxa 2021 börjar gälla

Ekonomiska konsekvenser
Teknik- och fastighetsförvaltningen anser att revidering av taxan och höjning av vissa 
avgifter bedöms nödvändigt om avfallsverksamheten ska kunna hålla budget i balans.

Johan Carselind Beri Fajic
Gatu- och parkchef Renhållningshandläggare

Expedieras till:
Akten
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1.  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1.1 Allmänt 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § 

miljöbalken. Avgifterna avser den hantering av avfall som utförs genom kommunens 

försorg och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.  

För obligatoriska tjänster har innehavaren ett abonnemang. Det finns även 

tilläggstjänster och för vissa av dessa kan särskilda abonnemang också tecknas. 

Avfallstaxan ska främja återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad 

avfallshantering. 

Bestämmelser om hantering av avfall finns i kommunens avfallsföreskrifter, som är 

en del av kommunens renhållningsordning. 

Angivna avgifter visas både med och utan moms.  

1.2 Betalningsskyldighet 

Innehavaren av den fastighet där avfall uppkommer, eller av andra skäl förekommer, 

är betalningsskyldig för avgifter enligt denna taxa. Betalningsskyldigheten kan 

överföras till nyttjanderättshavare genom överenskommelse. Samfällighetsförening 

kan i vissa fall jämställas med fastighetsinnehavare. 

Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta 

eller vid de tillfällen behållare inte varit tillgänglig för hämtning.  

För fastighetsinnehavare som medgivits uppehåll i hämtning av avfall reduceras 

hämtningsavgift motsvarande tid som uppehållet varar. Grundavgiften debiteras även 

vid uppehåll och täcker kommunens kostnader för planering, återvinningscentral, 

information etc.  

För fastighetsinnehavare som medgivits uppehåll i hämtning av slam eller tömning av 

fettavskiljare debiteras grundavgift. 

1.3 Betalning 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunens entreprenör, som svarar för 

fakturering. Avgiften ska betalas senast den dag som anges på fakturan. Fakturerat 

belopp avrundas till närmast hel krona. Vid utebliven betalning kan avgifter för 

påminnelser och inkasso tillkomma. Dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagens 

bestämmelser. 
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1.4 Ändring av abonnemang 

Fastighetsinnehavare ska anmäla ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängd, 

behållares placering, eller annan ändring som kan ha betydelse för beräkning av 

avgiften, till entreprenören utan onödigt dröjsmål. Då ändringen föranleder ny avgift 

ska den nya avgiften gälla från den dag som ändringen har godkänts och trätt i kraft. 

Retroaktiv ändring av avgiften medges inte. 

2.  RESTAVFALL 

2.1 Allmänt  

Hämtning av avfall i kärl och säck, och liknande avfall i andra typer av behållare, 

d.v.s. ”vanliga hushållssopor” är obligatorisk och därmed även avgift för denna 

hämtning. Avgiften delas in i tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och 

behandlingsavgift. Årsavgiften räknas fram genom summering av grund-, hämtnings- 

och behandlingsavgifterna. Utöver dessa obligatoriska avgifter kan tillägg för 

gångavstånd förekomma. 

2.2 Grundavgift  

Grundavgift är en fast avgift som ska betalas av alla hushåll samt av de verksamheter 

som ger upphov till avfall som kommunen ansvarar för. Grundavgiften avser de 

gemensamma tjänsterna som kan nyttjas av alla. Nivån på grundavgiften baseras på 

de olika abonnentgruppernas beräknade användning av tjänsterna. 

Abonnentgrupperna beskrivs under 2.2.1. – 2.2.6. 

2.2.1 Flerbostadshus 

Till flerbostadshus räknas bostadshus med fler än två lägenheter, i hyresrätt eller 

bostadsrätt. Fastighetsinnehavare/boendeförening svarar för utrymme och eventuell 

utrustning för gemensam avfallshantering. För flerbostadshus ska grundavgiften 

bland annat täcka kostnader för: 

 Tillgång till Sörab:s återvinningscentraler och behandling av avfall som 

lämnas där. 

 Hämtning av elavfall och batterier en gång per månad om det finns 

gemensamt hämtningsställe anordnat efter entreprenörens anvisningar. 

 Tillgång till mobila miljöstationer för farligt avfall och behandling av avfall 

som lämnas där. 

 Planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och 

fakturering. 

 Tillgång till julgransinsamling samt mobila återvinningscentraler.  

För ovanstående tjänster tas ingen annan avgift ut. Grundavgiften för flerbostadshus 

tas ut som en fast avgift per lägenhet. 
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2.2.2 Småhusområden med gemensam hämtning 

Hit räknas småhus med gemensamt/gemensamma hämtningsställe(n) för kärl- och 

säckavfallet och med gemensam faktura. Fastighetsinnehavare/boendeförening 

svarar för abonnemanget och är fakturamottagare. 

Fastighetsinnehavare/boendeförening svarar för utrymme och eventuell utrustning 

för gemensam avfallshantering. 

Grundavgiften ska bland annat täcka kostnader för: 

 Tillgång till Sörab:s återvinningscentraler och behandling av avfall som 

lämnas där. 

 Tillgång till mobila miljöstationer för farligt avfall och behandling av avfall 

som lämnas där. 

 Planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och 

fakturering. 

 Hämtning av elavfall och batterier en gång per månad om det finns 

gemensamt hämtningsställe anordnat efter entreprenörens anvisningar. 

 Tillgång till julgransinsamling samt mobila återvinningscentraler.  

 
För ovanstående tjänster tas ingen annan avgift ut. Grundavgiften tas ut som en fast 
avgift per hushåll. Med hushåll menas här bostad i småhus. 

2.2.3 Småhus, permanentboende  

Till småhus räknas samtliga småhus med eget abonnemang och egen faktura. Till 

denna grupp räknas även småhus med gemensam hämtning när faktura skickas till 

varje fastighetsinnehavare. För småhus ska grundavgiften bland annat täcka 

kostnader för: 

 Tillgång till Sörab:s återvinningscentraler och behandling av avfall som 

lämnas där. 

 Hämtning av grovavfall högst två gånger per år (max 2 m3 per tillfälle) och 

behandling av hämtat grovavfall. 

 Hämtning av trädgårdsavfall högst två gånger per år under april – november 

(max 20 kollin per tillfälle) och behandling av hämtat trädgårdsavfall. 

 Hämtning av elavfall högst två gånger per år samt miljöbox. 

 Tillgång till mobila miljöstationer för farligt avfall och behandling av avfall 

som lämnas där. 

 Planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och 

fakturering. 

 Tillgång till julgransinsamling samt mobila återvinningscentraler. 

 

För ovanstående tjänster tas ingen annan avgift ut. Grundavgiften för småhus tas ut 

som en fast avgift per hushåll. Med hushåll menas här bostad i småhus. 
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2.2.4 Fritidshus 

Till fritidshus räknas hus där det inte finns någon person som är folkbokförd på 

fastigheten. Till denna grupp räknas även fritidshus med gemensam hämtning när 

faktura skickas till varje fastighetsinnehavare. Abonnemang gäller under perioden 

mitten av april till mitten av oktober. För fritidshus ska grundavgiften täcka bland 

annat kostnader för: 

 Tillgång till Sörab:s återvinningscentraler och behandling av avfall som 

lämnas där. 

 Hämtning av grovavfall högst en gång per år (max 2 m3 per tillfälle) och 

behandling av hämtat grovavfall. 

 Hämtning av trädgårdsavfall högst en gång per år under april – november 

(max 20 kollin per tillfälle) och behandling av hämtat trädgårdsavfall. 

 Hämtning av elavfall högst en gång per år samt miljöbox. 

 Tillgång till mobila miljöstationer för farligt avfall och behandling av avfall 

som lämnas där. 

 Planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och 

fakturering. 

 Tillgång till mobila återvinningscentraler. 

 
För ovanstående tjänster tas ingen annan avgift ut. Grundavgiften för fritidshus tas ut 
som en fast avgift per hushåll. Med hushåll menas här bostad i fritidshus. 

2.2.5 Fritidsboende med gemensam hämtning 

Hit räknas fritidshus med gemensamt/gemensamma hämtningsställe(n) för kärl- och 

säckavfallet och med gemensam faktura. Fastighetsinnehavare/boendeförening 

svarar för abonnemanget och är fakturamottagare. Abonnemang gäller under 

perioden mitten av april till mitten av oktober. 

Fastighetsinnehavare/boendeförening svarar för utrymme och eventuell utrustning 

för gemensam avfallshantering. 

Grundavgiften ska bland annat täcka kostnader för: 

 Tillgång till Sörab:s återvinningscentraler och behandling av avfall som 

lämnas där. 

 Tillgång till mobila miljöstationer för farligt avfall och behandling av avfall 

som lämnas där. 

 Planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och 

fakturering. 

 Hämtning av elavfall och batterier en gång per månad under 

hämtningssäsongen om det finns gemensamt hämtningsställe anordnat efter 

entreprenörens anvisningar. 

 Tillgång till mobila återvinningscentraler.  

 
För ovanstående tjänster tas ingen annan avgift ut. Grundavgiften tas ut som en fast 
avgift per hushåll. Med hushåll menas här bostad i fritidshus. 
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2.2.6 Verksamheter 

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, t.ex. företag, 

skolor och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i speciella boenden, 

t.ex. äldreboenden, då det finns personal och verksamhetsansvariga. För 

verksamheter ska grundavgiften bland annat täcka kostnaden för: 

 Planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och 
fakturering. 

 
Grundavgiften för verksamheter tas ut som en fast avgift per anläggning. 

2.2.7 Delad behållare 

Om två hushåll i småhus och/eller fritidshus delar på behållare ska varje hushåll 

betala sin grundavgift men dela på hämtnings- och behandlingsavgift. Ett av de 

hushåll som delar kärl är då ägare av abonnemanget för hämtnings- och 

behandlingsavgift och betalar avgiften för detta. Varje hushåll har rätt till hämtning 

av grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall. För att få dela kärl för matavfall krävs att de 

aktuella hushållen också delar på kärl för brännbart avfall. 

2.3 Hämtningsavgift 

2.3.1 Allmänt 

Hämtningsavgiften motsvarar kostnaden för att få en behållare tömd eller hämtad. 

Kostnad för säck och kärl ingår, dock inte kostnad för containrar eller insatssäckar till 

underjordsbehållare. Fastighetsinnehavaren är ersättningsskyldig för kärl som 

skadats p.g.a. omständigheter som fastighetsinnehavaren råder över. 

Hämtningsavgift tas ut som en avgift per behållare och år. Avgiften är rörlig vilket 

innebär att storleken på hämtningsavgiften varierar med typ och storlek av behållare 

och antal hämtningar. Fastighetsinnehavare i småhus kan välja mellan olika storlek 

på kärl och hämtning av restavfallet 7, 13, 26 eller 52 gånger per år.   

För småhus och fritidshus ingår hämtning av både restavfall och matavfall i 

hämtningsavgiften. Flerbostadshus och verksamheter kan välja abonnemang med 

matavfallsinsamling (sorterat restavfall) eller abonnemang utan matavfallsinsamling 

(blandat restavfall). 

2.3.2 Tillägg för blandat restavfall 

För småhus- och fritidshusabonnenter som vid upprepade tillfällen inte sorterar ut 

matavfall i separat kärl har kommunen rätt att besluta att abonnemanget byts till ett 

blandat restavfallsabonnemang. Detta abonnemang är inte av kunden valbart.  
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2.3.3 Tillägg för längre gångavstånd  

Då avfallsbehållaren inte är placerad vid hämtningsfordonets angöringsplats görs ett 

tillägg som beror på avståndet mellan avfallsbehållaren och angöringsplatsen.  

För kärl tas avgiften ut per 10-metersintervall över 2 meter från behållaren. Ökningen 

är större per 10-metersintervall ju längre gångavståndet är. 

För säck tas avgiften ut per 10-metersintervall över 10 meter från behållaren. 

Ökningen är större per 10-metersintervall ju längre gångavståndet är. 

2.4 Behandlingsavgift 

Behandlingsavgiften motsvarar kostnaden för att få avfallet omhändertaget i 

avfallsbehandlingsanläggningar. Avgiften är rörlig vilket innebär att den varierar med 

behållarvolymen och hämtningsintervall. Avgiften beräknas efter behållarens fulla 

volym, även om behållaren inte är full vid hämtningstillfället. Vid vissa typer av 

hämtningar/avfallsslag kan behandlingsavgiftens storlek bero på avfallets vikt. Detta 

förutsätter att avfallet kan vägas vid hämtningstillfället. 

2.5 Extra säck och extra hämtning  

Vid tillfälligt stora avfallsmängder kan extra säck(ar) hämtas efter beställning mot 

avgift. Extra säck(ar) tas med vid ordinarie hämtning. För tömning av kärl vid annat 

tillfälle än vid ordinarie hämtning tas en särskild avgift ut.  

3.  MATAVFALL 

3.1 Flerbostadshus, småhus och fritidshus 

Matavfall hämtas i 140 liters kärl eller i underjordsbehållare som är utrustade med 

lås. Olåsta underjordsbehållare töms och debiteras avgift som blandat restavfall. 

Matavfall hämtas normalt utan avgift från flerbostadshus, småhus samt fritidshus. Att 

ha kärl för matavfall är obligatoriskt för småhus och fritidshus. Flerbostadshus kan 

välja ett abonnemang med matavfallsinsamling eller ett abonnemang för blandat 

restavfall. För hämtning av matavfall flera gånger i veckan debiteras en avgift. Från 

småhus och fritidshus med enskild hämtning hämtas matavfall en gång varannan 

vecka under perioden september till maj. Under sommarmånaderna juni till och med 

augusti hämtas matavfallet varje vecka. Från småhus med gemensam hämtning kan 

matavfallet hämtas varannan vecka, varje vecka eller två gånger i veckan beroende på 

behov.  

3.2 Verksamheter 

Verksamheter betalar en avgift för hämtning av matavfall.  
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4.  GROVAVFALL 

4.1 Småhus och fritidshus 

Utöver den service som ingår i grundavgiften för småhus och fritidshus kan extra 

hämtning av grovavfall beställas mot avgift.  

4.2 Flerbostadshus 

Utöver möjligheten för hushåll i flerbostadshus att lämna grovavfall på 

återvinningscentral kan hämtning av grovavfall beställas som en tilläggstjänst mot 

avgift. Fastighetsinnehavare kan abonnera på regelbunden hämtning av grovavfall i 

behållare. För kärl och containrar som inte ägs av fastighetsinnehavaren tas hyra ut. 

4.3 Tillfällig container 

Tillfällig container för grovavfall kan beställas av småhus, flerbostadshus, fritidshus 

och verksamheter mot avgift. Avgiften består av kostnad för utställning och 

hemtagning, hyra per påbörjat dygn, samt behandlingsavgift per ton. 

5.  TRÄDGÅRDSAVFALL  

5.1 Abonnemang och extra hämtning av 

trädgårdsavfall  

Utöver den service som ingår i grundavgiften för småhus och fritidshus kan extra 

hämtning av trädgårdsavfall beställas mot avgift. Vid behov av regelbunden hämtning 

kan abonnemang tecknas mot avgift. I abonnemanget ingår 16 hämtningar mellan 

april och november samt ett 370-liters kärl. 

5.2 Tillfällig container 

Tillfällig container för trädgårdsavfall kan beställas av småhus, flerbostadshus, 

fritidshus och verksamheter mot avgift. Avgiften består av kostnad för utställning och 

hemtagning, hyra per påbörjat dygn, ev. mellantömning samt behandlingsavgift per 

ton. 

6.  ELAVFALL 

Utöver den service som ingår i grundavgiften för småhus, småhusområden med 

gemensam hämtning, fritidshus och flerbostadshus kan extra hämtning av elavfall 

beställas mot avgift. Hyra för elbur kan tillkomma.  



 

12 

 

7.  HYRA, UTSTÄLLNING OCH BYTE AV 

BEHÅLLARE 

För containrar med ”vanliga hushållssopor” (brännbart kärl- och säckavfall) och 

grovavfallsbehållare (kärl och containrar) tas hyra ut om fastighetsinnehavaren inte 

själv äger avfallsbehållaren. För utställning och byte av olika typer av behållare kan 

avgift tas ut. Avgift för utställning tas inte ut vid nytt abonnemang för kärl- och 

säckavfall, eller om kärlet är skadat eller försvunnet utan fastighetsinnehavarens 

medverkan.   

8.  LATRIN 

Abonnemang för hämtning av latrin kan beställas av både fritidshus och 

permanentboende i småhus. Hämtning sker var fjärde vecka. Permanentboende har 

13 hämtningar per år och fritidshus har 6 hämtningar under hämtningssäsongen från 

mitten av april till mitten av oktober. Avgiften är en årsavgift som ska betalas även om 

latrin inte finns att hämta vid varje hämtningstillfälle. Behållare ingår. Hämtning av 

extra latrinbehållare vid ordinarie hämtning eller extra hämtning vid annat tillfälle 

kan beställas mot avgift. 

9.  SLAM FRÅN ENSKILDA 
AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH 

FETTAVFALL 

Avgift för tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare är uppdelad i 

grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Avloppsslam från enskilda 

avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter hämtas 

regelbundet eller efter beställning. Avloppsslam från slamavskiljare och slutna tankar 

ska hämtas minst en gång per år. Avloppsslam från mindre reningsverk ska hämtas 

minst två gånger per år. Fettavskiljare ska tömmas så de alltid fyller avsedd funktion 

dock minst fyra gånger per år.  

Filtermaterial från fosforfällor från enskilda avloppsanläggningar hämtas mot avgift 

efter beställning. Avgiften är uppdelad i hämtnings- och behandlingsavgift. 

Fosforfiltermaterial i storsäck ska hämtas minst vart tredje år eller enligt kommunens 

anvisningar. 

9.1 Tilläggsavgifter 

9.1.1 Extra hämtning 

Extra hämtning kan beställas mot avgift.  
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9.1.2 Slangdragning över 10 meter  

För slangdragning över 10 meter tas en avgift ut per påbörjat 10-metersintervall. 

9.1.3 Tunga brunnslock 

Med tunga brunnslock avses lock, manlucka eller annan tömningsanordning som 

väger mer än 15 kg. Avgift tas ut per tömning. 

9.1.4 Bomkörning 

Vid planerad eller beställd hämtning tas en bomkörningsavgift ut om hämtningen inte 

har kunnat utföras. 

10.  SÄRSKILDA AVGIFTER 

10.1 Sorteringsavgift 

Om otillåtet avfall ligger i behållare kan en sorteringsavgift tas ut. Vad som är otillåtet 

avfall regleras i gällande avfallsföreskrifter, bilaga 1. 

Om behållare innehåller elektronik eller annat farligt avfall töms inte behållaren, om 

felet upptäcks i tid. Fastighetsinnehavaren ska rätta till felet. Därefter kan 

fastighetsinnehavaren beställa extra tömning, mot avgift, eller invänta nästa ordinarie 

tömning. 

Om behållare för matavfall innehåller annat avfall kommer fastighetsägaren att 

kontaktas och felet påpekas. Vid dessa tillfällen har hämtningspersonalen rätt att 

klassa om matavfallet till blandat restavfall och kunden debiteras en 

felsorteringsavgift.  

10.2  Tillämplig avgift saknas, timpriser 

Om taxan saknar avgift för någon tjänst som utförs, eller då speciella förhållanden 

råder, debiteras en avgift som motsvarar självkostnaden för att utföra tjänsten, 

antingen via taxans timpriser eller beräknat utifrån entreprenörens avgifter och 

Vallentuna kommuns övriga kostnader. Om inte detta är lämpligt har 

kommunstyrelsen rätt att besluta om avgift i avvaktan på att kommunfullmäktige 

fastställer ny avfallstaxa. Vid sådant beslut ska de grunder som anges i 27 kap. 

miljöbalken tillämpas. 
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11.  AVGIFTER 

11.1 Grundavgift för brännbart kärl- och säckavfall 

För mer information se punkt 2.2. Observera att hämtnings- och behandlingsavgift tillkommer, se 11.2.  

 

Abonnentgrupp Grundavgift exkl. moms, kr Grundavgift inkl. moms, kr 

Flerbostadshus, per lägenhet och år 512 640 

Småhus, permanentboende, per hushåll och år 1 032 1 290 

Småhus, permanentboende med gemensam hämtning, per hushåll och år 992 1 240 

Fritidshus, per hushåll och år  640 800 

Fritidsboende med gemensam hämtning, per hushåll och år 608 760 

Verksamheter, per anläggning och år 784 980 
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11.2 Avgifter för kärl- och säckavfall 

För mer information se punkt 2.2. – 2.4. 

 

Flerbostadshus 

Grundavgift, per lägenhet 
512,0 kr, exkl moms 

640 kr, inkl moms 

Behållartyp och storlek 

Antal 

hämtningar 

per år 

Abonnemang med matavfallsinsamling Blandat restavfall (abonnemang utan 

matavfallsinsamling) 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år inkl. moms 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år inkl. moms 

Matavfall  
  

  

Matavfall, kärl 140 l 52 0    0    - - 

Matavfall, kärl 140 l 104 743,20    929    - - 

Matavfall, underjordsbehållare 31 0,00 0 - - 

Matavfall, underjordsbehållare 52 0,00 0 - - 

Matavfall, underjordsbehållare 104 61 876,80 77 346 - - 
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Flerbostadshus 

Grundavgift, per lägenhet 
512,0 kr, exkl moms 

640 kr, inkl moms 

Behållartyp och storlek 

Antal 

hämtningar 

per år 

Abonnemang med matavfallsinsamling Blandat restavfall (abonnemang utan 

matavfallsinsamling) 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år inkl. moms 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år inkl. moms 

Restavfall  
    

Kärl 190 l 52 1 732,00 2 165    2 164,80    2 706    

Kärl 190 l 104 2 862,40    3 578    3 577,60    4 472    

Kärl 240 l 52 2 188,00    2 735    2 735,20    3 419    

Kärl 240 l 104 4 829,60    6 037    6 036,80    7 546    

Kärl 370 l 52 3 372,00    4 215    4 215,20    5 269    

Kärl 370 l 104 7 441,60    9 302    9 301,60    11 627    

Kärl 660 l 52 5 512,00    6 890    6 890,40    8 613    

Kärl 660 l 104 11 689,60    14 612    14 612,00    18 265    

Container 2,5 m3 52 15 876,00    19 845    19 844,80    24 806    

Container 2,5 m3 104 33 652,80    42 066    42 066,40    52 583    
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Flerbostadshus 

Grundavgift, per lägenhet 
512,0 kr, exkl moms 

640 kr, inkl moms 

Behållartyp och storlek 

Antal 

hämtningar 

per år 

Abonnemang med matavfallsinsamling Blandat restavfall (abonnemang utan 

matavfallsinsamling) 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år inkl. moms 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år inkl. moms 

Container 6 m3 52 30 688,00    38 360    38 360,00    47 950    

Container 6 m3 104 65 058,40    81 323    81 323,20    101 654    

Container 8 m3 52 37 884,00    47 355    47 355,20    59 194    

Container 8 m3 104 80 314,40    100 393    100 392,80    125 491    

Underjordsbehållare 3 m3 17 8 192,00    10 240    10 240,00    12 800    

Underjordsbehållare 3 m3 26 12 528,00    15 660    15 660,00    19 575    

Underjordsbehållare 3 m3 52 

0 

25 060,00    31 325    31 324,80    39 156    

Underjordsbehållare 5 m3 17 13 652,00    17 065    17 064,80    21 331    

Underjordsbehållare 5 m3 26 20 884,00    26 105    26 104,80    32 631    

Underjordsbehållare 5 m3 52 

 

41 764,00    52 205    52 204,80    65 256    
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Småhus permanentboende 

Grundavgift per hushåll 

och år 

1032,00 kr exkl. moms 

1290 kr, inkl. moms 

Behållartyp och  

storlek 

Antal 

hämtningar 

per år 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms, 

kr 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, per 

år inkl. moms, kr 

Avgift totalt, per år 

exkl. moms, kr 

Avgift totalt, per år 

inkl. moms, kr 

Kärl 140 l 7 271,20    339    1 303,20 1 629 

Kärl 140 l 13 336,00    420    1 368,00 1 710 

Kärl 140 l 26 560,00    700    1 592,00 1 990 

Kärl 140 l 52 1 404,00    1 755    2 436,00 3 045 

Kärl 140 l delat 26 560,00    700    1 592,00 1 990 

Kärl 140 l delat 52 1 404,00    1 755    2 436,00 3 045 

Kärl 190 l 7 368,00    460    1 400,00 1 750 

Kärl 190 l 13 456,00    570    1 488,00 1 860 

Kärl 190 l 26 760,00    950    1 792,00 2 240 

Kärl 190 l 52 1 905,60    2 382    2 937,60 3 672 

Kärl 190 l delat 26 760,00    950    1 792,00 2 240 

Kärl 190 l delat 52 1 905,60    2 382    2 937,60 3 672 

Kärl 240 l 13 576,00    720    1 608,00 2 010 
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Småhus permanentboende 

Grundavgift per hushåll 

och år 

1032,00 kr exkl. moms 

1290 kr, inkl. moms 

Behållartyp och  

storlek 

Antal 

hämtningar 

per år 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms, 

kr 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, per 

år inkl. moms, kr 

Avgift totalt, per år 

exkl. moms, kr 

Avgift totalt, per år 

inkl. moms, kr 

Kärl 240 l 26 956,00    1 195    1 988,00 2 485 

Kärl 240 l 52 2 407,20    3 009    3 439,20 4 299 

Kärl 370 l 13 883,20    1 104    1 915,20 2 394 

Kärl 370 l 26 1 476,00    1 845    2 508,00 3 135 

Kärl 370 l 52 3 709,60    4 637    4 741,60 5 927 

Matavfall, kärl 140 l 

 

31 0  0 0 

Matavfall, kärl 140 l delat 31 0  0 0 

För abonnenter som tilldelas ett abonnemang med blandat restavfall utgår en avgift som är 1,5 gånger ordinarie abonnemangskostnad (hämtnings- 

och behandlingsavgift enligt tabellen ovan). Se punkt 2.3.2. 

 



 

20 

 

Småhus, permanentboende med gemensam hämtning 

Grundavgift, per hushåll 
1 032,00 kr, exkl. moms 

1 290 kr, inkl. moms 

Behållartyp och storlek Antal 

hämtningar 

per år 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år inkl. moms 

Kärl, 370 l 26 1 476,00    1 845    

Kärl, 370 l 52 3 372,00    4 215    

Kärl, 660 l 26 2 756,00    3 445    

Kärl, 660 l 52 5 512,00    6 890    

Kärl, 660 l 104 11 689,60    14 612    

Matavfall, kärl 140 l 26 0,00    0 

Matavfall, kärl 140 l 52 0,00    0 

Matavfall, kärl 140 l 104 1 048,00    1 310    

Container, 2,5 m3 52 15 876,00    19 845    

Container, 2,5 m3 104 33 652,80    42 066    

Container, 6 m3 52 30 688,00    38 360    

Container, 6 m3 104 65 058,40    81 323    

Container, 8 m3 52 37 884,00    47 355    

Container, 8 m3 104 80 314,40    100 393    

Underjordsbehållare, 3 m3 26 12 528,00    15 660    
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Småhus, permanentboende med gemensam hämtning 

Grundavgift, per hushåll 
1 032,00 kr, exkl. moms 

1 290 kr, inkl. moms 

Behållartyp och storlek Antal 

hämtningar 

per år 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år inkl. moms 

Underjordsbehållare, 3 m3 52 25 060,00    31 325    

Underjordsbehållare, 5 m3 26 20 884,00    26 105    

Underjordsbehållare, 5 m3 52 41 764,00    52 205    

Matavfall, underjordsbehållare 31 0,00 0 

Matavfall, underjordsbehållare 52 0,00 0 

För abonnenter som tilldelas ett abonnemang med blandat restavfall utgår en avgift som är 1,5 gånger ordinarie abonnemangskostnad (hämtnings- 

och behandlingsavgift enligt tabellen ovan). Se punkt 2.3.2. 
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Småhus, fritidsboende med gemensam hämtning 

Grundavgift, per hushåll 
 608,00 kr, exkl. moms 

760 kr, inkl. moms 

Behållartyp och storlek Antal 

hämtningar 

per år 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år inkl. moms 

Kärl, 370 l 13 736,00    920    

Kärl, 370 l 26 1 756,00    2 195    

Kärl, 660 l 13 1 380,00    1 725    

Kärl, 660 l 26 2 632,00    3 290    

Matavfall, kärl 140 l 20 0,00 0 

För abonnenter som tilldelas ett abonnemang med blandat restavfall utgår en avgift som är 1,5 gånger ordinarie abonnemangskostnad (hämtnings- 

och behandlingsavgift enligt tabellen ovan). Se punkt 2.3.2. 
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Fritidshus 

Grundavgift per hushåll 
649,00 kr exkl. moms 

800 kr inkl. moms 

Behållartyp och  

storlek 

Antal 

hämtningar 

per år 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms, kr 

Avgift per år inkl. 

grundavgift exkl. 

moms, kr 

Avgift per år 

inkl. grundavgift 

inkl. moms, kr 

Kärl 140 l 4 130,40    770,40 963 

Kärl 140 l 7 152,00    792,00 990 

Kärl 140 l 13 280,00    920,00 1 150 

Kärl 140 l 26 616,00    1 256,00 1 570 

Kärl 140 l delat 13 280,00    920,00 1 150 

Kärl 140 l delat 26 616,00    1 256,00 1 570 

Kärl 190 l 4 175,20    815,20 1 019 

Kärl 190 l 7 204,00    844,00 1 055 

Kärl 190 l 13 380,00    1 020,00 1 275 

Kärl 190 l 26 990,40    1 630,40 2 038 

Kärl 190 l delat 13 380,00    1 020,00 1 275 

Kärl 190 l delat 26 990,40    1 630,40 2 038 

Kärl 240 l 7 260,00    900,00 1 125 

Kärl 240 l 13 480,00    1 120,00 1 400 

Kärl 240 l 26 1 254,40    1 894,40 2 368 
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Fritidshus 

Grundavgift per hushåll 
649,00 kr exkl. moms 

800 kr inkl. moms 

Behållartyp och  

storlek 

Antal 

hämtningar 

per år 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms, kr 

Avgift per år inkl. 

grundavgift exkl. 

moms, kr 

Avgift per år 

inkl. grundavgift 

inkl. moms, kr 

Kärl 370 l 26 1 932,00    2 572,00 3 215 

Kärl 660 l 26 2 895,20    3 535,20 4 419 

Matavfall, kärl 140 l 20 0,00 0,00 0 

Matavfall, kärl 140 l delat 20 0,00 0,00 0 

För abonnenter som tilldelas ett abonnemang med blandat restavfall utgår en avgift som är 1,5 gånger ordinarie abonnemangskostnad (hämtnings- 

och behandlingsavgift enligt tabellen ovan). Se punkt 2.3.2. 
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Verksamheter 

Grundavgift, per 

anläggning 

 784,0 kr exkl. moms  

980 kr, inkl. moms 

  Abonnemang med matavfallsinsamling Blandat restavfall (abonnemang utan 

matavfallsinsamling) 

Behållartyp och  

storlek 

Antal 

hämtningar 

per år 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms, kr 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år inkl. moms, kr 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms, kr 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, per 

år inkl. moms, kr 

Matavfall      

Matavfall kärl 140 l 52 1 080,80 1 351 - - 

Matavfall kärl 140 l 104 2 115,20 2 644 - - 

Restavfall 
     

Säck 240 l 52 2 156,00    2 695    2 910,40    3 638    

Säck 240 l 104 4 570,40    5 713    6 170,40    7 713    

Kärl 140 l 26 560,00    700    756,00    945    

Kärl 140 l 52 1 328,00    1 660    1 792,80    2 241    

Kärl 140 l 104 2 815,20    3 519    3 800,80    4 751    

Kärl 190 l 26 760,00    950    1 026,40    1 283    

Kärl 190 l 52 1 732,00    2 165    2 338,40    2 923    

Kärl 190 l 104 3 820,00    4 775    5 157,60    6 447    
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Verksamheter 

Grundavgift, per 

anläggning 

 784,0 kr exkl. moms  

980 kr, inkl. moms 

  Abonnemang med matavfallsinsamling Blandat restavfall (abonnemang utan 

matavfallsinsamling) 

Behållartyp och  

storlek 

Antal 

hämtningar 

per år 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms, kr 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år inkl. moms, kr 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms, kr 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, per 

år inkl. moms, kr 

Kärl 240 l 26 956,00    1 195    1 290,40    1 613    

Kärl 240 l 52 2 188,00    2 735    2 953,60    3 692    

Kärl 240 l 104 4 829,60    6 037    6 520,00    8 150    

Kärl 370 l 26 1 476,00    1 845    1 992,80    2 491    

Kärl 370 l 52 3 372,00    4 215    4 552,00    5 690    

Kärl 370 l 104 7 441,60    9 302    10 045,60    12 557    

Kärl 660 l 26 2 756,00    3 445    3 720,80    4 651    

Kärl 660 l 52 5 512,00    6 890    7 441,60    9 302    

Kärl 660 l 104 11 689,60    14 612    15 780,80    19 726    

Kärl 660 l 156 19 020,80    23 776    25 678,40    32 098    

Container 2,5 m³ 52 15 876,00    19 845    21 432,80    26 791    

Container 2,5 m³ 104 33 652,80    42 066    45 431,20    56 789    

Container 6 m³ 52 30 688,00    38 360    41 428,80    51 786    
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Verksamheter 

Grundavgift, per 

anläggning 

 784,0 kr exkl. moms  

980 kr, inkl. moms 

  Abonnemang med matavfallsinsamling Blandat restavfall (abonnemang utan 

matavfallsinsamling) 

Behållartyp och  

storlek 

Antal 

hämtningar 

per år 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms, kr 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år inkl. moms, kr 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms, kr 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, per 

år inkl. moms, kr 

Container 6 m³ 104 65 058,40    81 323    87 828,80    109 786    

Container 8 m³ 52 37 884,00    47 355    51 143,20    63 929    

Container 8 m³ 104 80 314,40    100 393    108 424,00    135 530    

Löst avfall m³ 52 8 780,00    10 975    11 852,80    14 816    

Löst avfall m³ 104 18 613,60    23 267    25 128,00    31 410    

Löst avfall m³ 156 30 291,20    37 864    40 892,80    51 116    

 



 

28 

 

Grundavgift, per anläggning  784,00 kr exkl. moms  980 kr, inkl. moms 

Komprimatorbehållare Antal 

hämtningar 

per år 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, per 

år exkl. moms 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, per 

år, inkl. moms, kr 

Tömning, 0 - 25 m³, per tömning Budas 1 900    2 375    

Behandling, per ton  850    1 063    
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Som tillfällig verksamhet räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som inte pågår längre tid än högst en månad, t.ex. marknader och andra 

tillfälliga arrangemang. Hämtningsavgift tas ut i form av framkörningsavgift och avgift per kärl. Avgift som ska täcka utställning, hemtagning och 

hyra av kärl per vecka tillkommer. Denna avgift tas ut i form av framkörningsavgift och avgift per kärl.  

Tillfälliga verksamheter 

Behållartyp och  

storlek 

Antal 

hämtningar 

per år 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, per 

hämtning exkl. moms, kr 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, per 

hämtning inkl. moms, kr 

Framkörningsavgift Budas 100,00 125 

Kärl 190 l Budas 100,00 125 

Kärl 370 l Budas 150,40 188 

Kärl 660 l Budas 200,00 250 

Utställning och 

hemtagning samt hyra 

en vecka  

 

 

Utkörningsavgift  200,00 250 

Avgift per kärl (per vecka)  40,00 50 
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11.3 Gångavstånd 

För mer information se punkt 2.3.3 

Kärl och säck, gångavstånd Avgift per behållare och 

hämtningstillfälle, exkl. moms, kr 

Avgift per behållare och 

hämtningstillfälle inkl. moms, kr 

2-10 meter 11,20    14    

10,1-20 meter 16,00   20    

20,1-30 meter 23,20    29    

30,1-40 meter 35,20    44    

40,1-50 mete 

r 

52,80 66    

 

11.4 Extra säck och extra hämtning 

För mer information se punkt 2.5. 

 Avgift per hämtning 

exkl. moms, kr 

Avgift per hämtning 

inkl. moms, kr 

Extra säck, kr per säck 53,60    67    

Extra hämtning, kärl 179,20    224    

Extra hämtning matavfall underjordsbehållare 1 156,00    1 445    

Extra hämtning restavfall underjordsbehållare 1 428,00    1 785    
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11.5 Övrig insamling av matavfall 

För mer information se punkt 3. För hämtning av matavfall i kärl och underjordsbehållare, se avgifter i punkt 11.2.Verksamheter kan beställa säckar 

i storlekarna 9 liter och 45 liter. Fraktavgift tillkommer utöver avgift. 

 

 

 

 

 

 

 

Pumpbart matavfall från kombitank hämtas minst en gång var fjärde vecka. 

 

 

 

 

Kvarnsystem med tank Hämtningsavgift exkl. 

moms, kr per tillfälle 

Hämtningsavgift inkl. 

moms, kr per tillfälle 

0,0 – 3 m³ tank 1 100,00 1 375 

3,1 – 6 m³ tank 2 200,00 2 750 

Matavfallssäck  (ej 

hämtning) 

Avgift per säck exkl. 

moms, kr 

Avgift per säck inkl. 

moms, kr 

9 l 0,800 1 

45 l  6,40 8  

Pumpbart matavfall, 

kombitank 

Hämtningsavgift exkl. 

moms, kr per tillfälle 

Hämtningsavgift inkl. 

moms, kr per tillfälle 

0,0 – 3 m³ tank 1 100,00 1 375 

3,1 – 6 m³ tank 2 200,00 2 750 
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11.6 Grovavfall 

För mer information se punkt 4.  

11.6.1 Grovavfall i behållare 

Flerbostadshus 

Behållartyp och storlek Antal 

hämtningar 

per år 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år inkl. moms 

Kärl, 660 l 13 1 535,20 1 919 

Kärl, 660 l 26 3 070,40 3 838 

Kärl, 660 l 52 6 141,60 7 677 

Kärl, 660 l 104 12 282,40 15 353 

Kärl, 1000 l 13 2 005,60 2 507 

Kärl, 1000 l 26 4 011,20 5 014 

Kärl, 1000 l 52 8 022,40 10 028 

Kärl, 1000 l 104 16 045,60 20 057 

Container, 6 m³ 13 9 995,20 12 494 

Container, 6 m³ 26 19 989,60 24 987 

Container, 6 m³ 52 39 980,00 49 975 

Container, 6 m³ 104 79 960,00 99 950 
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Flerbostadshus 

Behållartyp och storlek Antal 

hämtningar 

per år 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år exkl. moms 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift, 

per år inkl. moms 

Container, 8 m³ 13 13 474,40 16 843 

Container, 8 m³ 26 26 948,80 33 686 

Container, 8 m³ 52 53 897,60 67 372 

Container, 8 m³ 104 107 795,20 134 744 

 

Tillägg vid budad hämtning 

(utöver avgift för schemalagd 

hämtning) 

Avgift per hämtning, 

exkl. moms, kr 

Avgift per hämtning, inkl. 

moms, kr 

Kärl, 660 l 224,80 281 

Kärl, 1000 l 258,40 323 

Container 6 m³ 768,00 960 

Container 8 m³ 968,00 1 210 
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11.6.2 Grovavfall, löst 

Extra hämtning av löst grovavfall 

i flerbostadshus och småhus Avgift exkl. moms, kr Avgift inkl. moms, kr 

Framkörning inkl. hämtning och 

behandling av 2 m³ grovavfall 

543,20 679 

Tillkommande m³ grovavfall, per m³ 

inkl. hämtning och behandling 

270,40 338 

 

11.6.3 Grovavfall, tillfällig container 

Tillfällig container 

Lyftdumper, 10 m3 Lastväxlarcontainer, 20 m3 

Avgift exkl. 

moms, kr  

Avgift inkl. 

moms, kr  

Avgift exkl. 

moms, kr  

Avgift inkl. 

moms, kr  

Utställning och hemtagning av container 2 092,80 2 616 2 124,80 2 656 

Hyra, påbörjat dygn 88,00 110 106,40 133 

 

Till tömningspriset tillkommer 950 kr per ton exkl. moms i behandlingsavgift. 
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11.7 Trädgårdsavfall 

För mer information se punkt 6.  

Extra hämtning för småhus och fritidshus 

Extra hämtning trädgårdsavfall 
Avgift exkl. 

moms, kr  

Avgift inkl. 

moms, kr  

Framkörning inkl. hämtning och 

behandling av 1 m³ trädgårdsavfall 

318,40 398 

Tillkommande m3 trädgårdsavfall, per 

m³ inkl. hämtning och behandling 

179,20 224 

 

Tillfällig utställning av container 

 Lyftdumper, 10 m3 Lastväxlarcontainer, 30 m3 

Tillfällig container Avgift exkl. 

moms, kr  

Avgift inkl. 

moms, kr  

Avgift exkl. 

moms, kr  

Avgift inkl. 

moms, kr  

Utställning och hemtagning av container 1689,60 2 112 1716,00 2 145 

Hyra, påbörjat dygn 71,20 89 86,40 108 

Behandling, per ton 204,80 256 204,80 256 

 

 



 

36 

 

 

Hämtning av trädgårdsavfall i kärl 

Abonnemang Avgift exkl. moms, kr Avgift inkl. moms, kr 

16 hämtningar per år av trädgårdsavfall 

(april – november) 

754,40 943 

Extra hämtning av kärl, kr per tillfälle 187,20 234 

 

11.8 Elavfall 

För mer information se punkt 6.  

Typ av hämtning Avgift per hämtning exkl. moms, kr  Avgift per hämtning inkl. 

moms, kr  

Extra hämtning, framkörning 

inkl. 2 m3 elavfall 

306,40 383 

 Avgift per tillkommande m3 elavfall 

exkl. moms, kr  

Avgift per tillkommande m3 

elavfall inkl. moms, kr  

Avgift för tillkommande m³ 

elavfall 

152,80 191 
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11.9 Hyra av behållare för restavfall, grovavfall och elavfall 

För mer information se punkt och punkt 7.  

Typ av behållare Hyra per månad exkl. moms, kr  Hyra per månad inkl. moms, kr  

660 l kärl  44,80      56     

1000 l kärl  55,20      69     

Kärlskåp 3x660 l 

 

 700,00      875     

Kärlskåp matavfall 2x140 l 500,00 625 

2,5 m³ vippcontainer  133,60      167     

6 m³ vippcontainer  184,80      231     

8 m³vippcontainer 220,00 275 

Elbur  104,80 131 

Samlaren stor  450,40      563     

Samlaren liten  324,80      406     
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11.10 Latrin 

För mer information se punkt 8.  

Typ av hämtning Avgift exkl. moms, kr  Avgift inkl. moms, kr  

Abonnemang permanentboende (13 hämtningar/år)  3 464,80      4 331     

Abonnemang fritidsboende (6 hämtningar/år)  1 968,80      2 461     

Extra behållare som lämnas vid ordinarie hämtning  152,80      191     

Extra hämtning  430,40      538     

11.11 Slam och fettavfall 

För mer information se punkt 9.  

Slam 

Behållar-storlek Grundavgift per hushåll och 

år exkl. moms, kr 

Hämtnings- och behandlingsavgift 

exkl. moms, kr 

0,0-3,0 m³ 264,00  419,20     

3,1-6,0 m³ 264,00  623,20     

6,1-10,0 m³ 264,00  724,80     

10,1-16,0 m³ 264,00  849,60     
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Tilläggstjänster 

Pris per 

hämtning exkl. 

moms, kr 

Pris per 

hämtning inkl. 

moms, kr 

Extra slangdragning per 10 m, utöver 10 m  56,80      71     

Extra tömning, tillägg till ovanstående avgift  888,00      1 110     

Akut tömning, tillägg till ovanstående avgift  2 488,00      3 110     

Bomkörning  656,00      820     

Fosforfiltermaterial i säck 500 kg  2 420,80      3 026     

Fosforfiltermaterial, löst, per 0-1 kbm  4 635,20      5 794     

Fosforfällor, behandling kr/ton  909,60      1 137     

Hämtning utöver schemalagd turlista, tillägg på ordinarie avgift  2 060,00      2 575     

Tunga brunnslock, >15 kg, per tillfälle              1 030,40                        1 288     
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Fettavfall 

Behållar-

storlek 

Grundavgift per år 

exkl. moms, kr 

Hämtnings- och 

behandlingsavgift 

exkl. moms, kr 

Pris per år med en 

hämtning per år 

inkl. grundavgift, 

inkl. moms, kr 

1 m³ 400,00  1 065,60      1 832     

2 m³ 400,00  1 404,80      2 256     

3 m³ 400,00  1 660,80      2 576     

4 m³ 400,00  1 917,60      2 897     

5 m³ 400,00  2 172,80      3 216     

6 m³ 400,00  2 428,80      3 536     

7 m³ 400,00  2 685,60      3 857     

8 m³ 400,00  2 941,60      4 177     

  

Tilläggstjänster för fettavfall 

Pris per hämtning 

exkl. moms, kr 

Pris per hämtning 

inkl. moms, kr 

Extra slangdragning per 10 m, utöver 10 m  56,80      71     

Extra tömning, tillägg till ovanstående avgift  888,00      1 110     

Bomkörning  656,00      820     
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11.12 Särskilda avgifter 

11.12.1 Sorteringsavgift  

För mer information se punkt 10.1. 

Typ av behållare Avgift  

per behållare och tillfälle 

exkl. moms, kr 

Avgift  

per behållare och tillfälle 

inkl. moms, kr 

Kärl, container eller underjordsbehållare, som innehåller föremål som 

är elektronik eller annat farligt avfall 

1 575,20    1 969    

Kärl för matavfall, när avfall måste hämtas som blandat restavfall 210,40    263    

Underjordsbehållare för matavfall, när avfall måste hämtas som 

blandat restavfall 

1 428,00 1 700 

11.12.2 Byte av kärl 

För mer information se punkt 7.   

För byte av abonnemang för småhus och fritidshus vid fler än en gång under ett år är avgiften 260 kr exkl. moms och 325 kr inkl. moms. 

11.12.3 Insatssäck till underjordsbehållare 

För insatssäck till underjordsbehållare är avgiften per säck 40 kr exkl. moms och 50 kr inkl. moms 
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11.12.4 Rengöring av underjordsbehållare 

Rengöring av behållare Pris per behållare exkl. moms, kr Pris per behållare inkl. moms, kr 

Underjordsbehållare 0-5 m3 3 044,80    3 806    

11.13 Timpriser  

För mer information se punkt 10.2.  

Fordonstyp m.m. inkl. förare Pris per timme exkl. moms, kr Pris per timme inkl. moms, kr 

Komprimerande sopbil 840,00 1 050 

Komprimerande sopbil med vinsch 840,00 1 050 

Last/flakbil 768,00 960 

Kranbil 1 096,00 1 370 

Slamsugningsfordon 930,00 1 163 

Hjälparbetare 384,00 480 
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Inledning

• Varje kommun måste ha en avfallstaxa som måste 
beslutas av kommunfullmäktige.

• Renhållningskollektivet bär sina egna kostnader dvs.  
avfallsverksamheten har ingen skattefinansiering.  

• Avgifter omfattar insamling, transporter, återvinning 
och behandling av avfallet.
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Varför behövs ny taxa? 

• Nya upphandlingar för avfallshämtning och slam 
börjar 4 oktober 2021 och nya entreprenörspriser 
tillämpas.

• Obligatoriskt matavfallsinsamling införs from augusti 
2021. Miljöstyrning förändras.

• SÖRABs behandlingsavgifter för återvinningscentraler 
och förbränning av avfall höjdes med 23% under 
2021.

• Kommunen blir ansvarig för returpapper/tidningar  
fr.o.m. 1 januari 2022.
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Taxans olika delar

• Grundavgifter: Täcker kostnader för avfallsplanering, 
kundtjänst, mobila miljöstationer, tillgång till SÖRABs 
återvinningscentraler, fria hämtningar av grov-, el- och 
trädgårdsavfall.

• Hämtnings- och behandlingsavgifter: Rörliga 
avgifter som täcker de tjänster som abonnenten 
beställer, insamling och behandling av olika fraktioner.

• Tilläggsavgifter: tjänster som abonnenten kan beställa 
vid behov (t ex gångavståndsavgift, hämtning utanför 
ordinarie schema, akut slamtömning mm
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Förslag: Oförändrade grundavgifter (fast avgift)

2021-05-18

Abonnent-
kategori

Nuvarande avgift 
exkl moms

Höjning i (%)

Småhus 1032 kr 0 %

Fritidshus 640 kr 0 %

Lägenhet 512 kr 0 %

Slam 264 kr 0 %

Fett 400 kr 0 %

Verksamhet 784 0 %



Exempel - vanligaste sopabonnemang småhus 
permanentboende

Abonnent-
kategori

Tidigare avgift
under år 2020 

Förslag avgift 
per år inkl.
moms i taxa 
2021-2022 

Höjning totalt i 
förslaget till ny 
taxa, per år

190 L, 52 ggr 3 455 kr 3 672 kr +202 kr (6,3%)

190 L, 26 ggr
standard

2 240 kr 2 240 kr 0 kr (0 %)

140 L, 52 ggr 2 885 kr 3 045 kr +160 kr (5,5 %)

140 L, 26 ggr 1 990 kr 1 990 kr 0 kr (0 %)

140 L, 31 ggr
matavfall

0 kr 0 kr 0 kr (0%)
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Exempel - vanligaste sopabonnemang småhus 
fritidsboende

Abonnent-
kategori

Tidigare avgift
under år 2020 

Förslag 
avgift per år 
inkl. moms i 
taxa 2021-
2022 

Höjning totalt 
i förslaget till 
ny taxa, per år

190 L, 26 ggr 1 925 kr 2 038 kr +113 kr (5,9%)

190 L, 13 ggr
standard

1 275 kr 1 275 kr 0 kr (0 %)

140 L, 26 ggr 1 500 kr 1 570 kr +70 kr (4,7%)

140 L, 13 ggr 1 150 kr 1 150 kr 0 kr (0 %)

140 L, 20 ggr
Matavfall

0 kr 0 kr 0 kr (0%)
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Exempel - vanligaste sopabonnemang lägenhet, 
flerbostadshus

Abonnent-
kategori

Tidigare 
avgift under 
år 2020 

Förslag avgift 
per år exkl.
moms i taxa 
2021-2022 
Sorterat 
restavfall –
matavfall 
sorteras ut

Förslag avgift per 
år exkl. moms i
taxa 2021-2022 
Osorterat/
blandat restavfall 
– matavfall 
sorteras inte ut

Skillnad
mellan  
sorterat 
och 
osorterad 
abonnem
ang

190 L, 52 ggr 1 732 kr 1 732 kr 2 165 kr 25 %

370 L, 52 ggr 3 372 kr 3 372 kr 4 215 kr 25 %

660 L, 52 ggr
standard

5 512 kr 5 512 kr 6 890 kr 25%

140 L, 52 ggr
matavfall

0 kr 0 kr 0 kr 0 %
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Exempel - vanligaste sopabonnemang hos verksamheter

Abonnent-
kategori

Tidigare 
avgift under 
år 2020 

Förslag avgift 
per år exkl.
moms i taxa 
2021-2022 
Sorterat 
restavfall –
matavfall 
sorteras ut

Förslag avgift per 
år exkl. moms i
taxa 2021-2022 
Osorterad/
blandat restavfall 
– matavfall 
sorteras inte ut

Skillnad
mellan  
sorterat 
och 
osorterad 
abonnem
ang

370 L, 52 ggr 3 372 kr 3 372 kr 4 552 kr 35 %

660 L, 52 ggr
standard

5 512 kr 5 512 kr 7 442 kr 35%

140 L, 52 ggr
matavfall

1081 kr 1 081 kr - -
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Förslag till nya avgifter slamtömning

2021-05-18

Abonnent-
kategori

Tidigare 
tömningsavgift
under år 2020
exkl moms 

Ny avgift per 
tömning, exkl
moms

Höjning totalt i 
förslaget till ny 
taxa, per 
tömning

Volym 0-3 kbm 407 kr 419 kr +12 kr (5,3%) 

Volym 3-6 kbm 605 kr 623 kr +18 kr (3%)



Förslag till nya avgifter latrinhämtning 

2021-05-18

Abonnent-
kategori

Tidigare 
tömningsavgift
under år 2020
exkl moms 

Ny avgift per 
tömning, exkl
moms

Höjning totalt i 
förslaget till ny 
taxa, per 
tömning

Permanentboende 
13 kärl

4 125 kr 4 331 kr +206 kr (5 %) 

Fritidsboende,
6 kärl

2 344 kr 2 461 kr +117 kr (5 %)
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