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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. Förskottsdebitering
kan förekomma.
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 är uppdelad i grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift.
Årsavgiften räknas fram genom summering av grund-, hämtnings- och
behandlingsavgifterna. Utöver dessa obligatoriska avgifter kan tillägg för dragväg
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 (max 20 papperssäckar
per tillfälle) och behandling av hämtat trädgårdsavfall. För fler hämtningar
eller avfall utöver det som ingår tas en avgift ut.
Hämtning av elavfall högst två gånger per år (max 2 m3 per tillfälle). För
ytterligare hämtningar eller volymer utöver 2 m3 tas en avgift ut.
Hämtning av miljöbox max två gånger per år.
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 (max 20 papperssäckar per
tillfälle) och behandling av hämtat trädgårdsavfall. För fler hämtningar eller
avfall utöver det som ingår tas en avgift ut.
Hämtning av elavfall högst en gånger per år, max 2 m3 per tillfälle. För
ytterligare hämtningar eller volymer utöver 2 m3 tas en avgift ut.
Hämtning av miljöbox max en gång per år.
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.
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För ovanstående tjänster tas ingen annan avgift ut. Grundavgiften tas ut som en fast
avgift per hushåll. Med hushåll menas här bostad i fritidshus.

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
Två hushåll i småhus och/eller fritidshus kan dela abonnemang för restavfall. Dessa
kan dela på en 140-liters eller en 190-liters behållare för restavfall, med hämtning
varje eller varannan vecka.
Hushåll som delar abonnemang betalar varsin grundavgift men delar på hämtningsoch behandlingsavgiften. Varje hushåll har rätt till hämtning av grovavfall,
trädgårdsavfall och elavfall.
Två hushåll kan även välja att endast dela på en 140-liter behållare för matavfall utan
delad faktura.

2.3 Hämtningsavgift
2.3.1 Allmänt
Hämtningsavgiften motsvarar ungefär kostnaden för att få en behållare tömd eller
hämtad och avfallet behandlat. Kostnad för 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).
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2.3.2 Tillägg för blandat restavfall
För abonnenter med obligatorisk matavfallsinsamling som under fyra tillfällen i följd
inte sorterat ut matavfall i matavfallskärlet, men samtidigt har haft tömning av
restavfall, har kommunen rätt att besluta att abonnemanget byts till ett blandat restavfallsabonnemang. Detta abonnemang är inte av kunden valbart. Efter tolv månader
har kunden möjlighet att byta till ordinarie abonnemang med matavfallsinsamling
igen.

2.3.3 Tillägg för längre dragväg
Då avfallsbehållaren inte är placerad vid hämtningsfordonets angöringsplats görs ett
tillägg som beror på avståndet mellan avfallsbehållaren och angöringsplatsen. Det
maximala avståndet för dragväg är 50 meter. Avgiften inkluderar både att kärlet dras
fram till hämtningsfordonets angöringsplats samt att kärlet ställs tillbaka.
För kärl tas avgiften ut per 10-metersintervall över 5 meter från behållaren. Ökningen
är större per 10-metersintervall ju längre dragvägen är.
För säck tas avgiften ut per 10-metersintervall över 10 meter från behållaren.
Ökningen är större per 10-metersintervall ju längre dragvägen är.

2.4 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 bottentömmande behållare som är utrustade
med lås. Olåsta bottentömmande behållare töms och debiteras avgift som blandat
restavfall.
Matavfall hämtas normalt utan avgift från flerbostadshus, småhus samt fritidshus.
Det är obligatoriskt för småhus och fritidshus att ha separat matavfallssortering. De
abonnenter som har hemkompostering betalar samma avgift för hämtning av sorterat
restavfall som de abonnenter som har separat insamling av matavfall i kärl.
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 normalt varannan vecka. För villor hämtas matavfallet totalt 31 gånger per
år för och för fritidshus totalt 20 gånger per säsong, vilket innebär en tätare hämtning
under några veckor på sommaren. När de extra hämtningarna sker beror på när den
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ordinarie hämtningen sker (jämn eller udda vecka) och vilket abonnemang det gäller
(permanent- eller säsongsabonnemang).

3.2 Verksamheter
Verksamheter kan välja ett abonnemang med matavfallsinsamling eller ett
abonnemang för blandat restavfall. Verksamheter betalar en avgift för hämtning av
matavfall. Beroende på behållarstorlek och hämtningsintervall kan avgiften för
abonnemang med matavfallsinsamling vara lägre än för blandat restavfall. Säck på
350 liter till 140 liters kärl för matavfall ingår och lämnas vid varje tömning.

3.3 Hemkompostering
Fastighetsinnehavare i småhus och fritidshus som vill behandla sitt matavfall på den
egna fastigheten genom hemkompostering anmäler detta till tillsynsmyndigheten. De
abonnenter som har hemkompostering betalar samma avgift för hämtning av sorterat
restavfall som de abonnenter som har separat insamling av matavfall i kärl.

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. Avgiften tas ut för tömning samt utställning och hemtagning av
containern. Hyra per påbörjat dygn samt behandlingsavgift per ton tillkommer.
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5.

TRÄDGÅRDSAVFALL

5.1 Abonnemang och extra hämtning av
trädgårdsavfall
Utöver den service som ingår i grundavgiften för småhus och fritidshus, se punkt 2.2,
kan extra hämtning av trädgårdsavfall beställas mot avgift. Vid behov av regelbunden
hämtning kan abonnemang tecknas mot avgift. I abonnemanget ingår 16 hämtningar
samt ett 370-liters kärl.

5.2 Tillfällig container
Tillfällig container för trädgårdsavfall kan beställas av småhus, flerbostadshus,
fritidshus och verksamheter. Avgiften tas ut för tömning och utställning och
hemtagning av containern. Hyra per påbörjat dygn samt behandlingsavgift per ton.

6.

ELAVFALL

6.1 Elavfall
Utöver den service som ingår i grundavgiften för småhus, småhusområden med
gemensam hämtning, fritidshus och flerbostadshus, se kapitel 2.2, kan extra
hämtning av elavfall beställas mot avgift. Hyra för elavfallskärl tillkommer.

6.2 Miljöbox
Hushåll boende i småhus och fritidshus kan beställa hämtning av miljöbox upp till två
gånger per år utan extra avgift. I miljöboxen kan smått elavfall, batterier och
ljuskällor lämnas.

7.

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL

Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet ska
sorteras i följande avfallskategorier: trä, mineral (betong, tegel, klinker, keramik eller
sten), metall, glas, plast och gips. För hämtning av bygg- och rivningsavfall vid
fastigheten kan storsäck med sortering av ovan avfallskategorier beställas av SÖRAB.
Insamlingen vid fastighet sker enligt särskilda anvisningar från SÖRAB. Avgiften för
insamlingen fastställs av SÖRAB.
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8.

HYRA, UTSTÄLLNING OCH BYTE AV
BEHÅLLARE

För containrar med ”vanliga hushållssopor” (restavfall) 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.

9.

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 mellan
maj och oktober (vecka 20-40). 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.

10.

10.1
10.1.1

SLAM FRÅN ENSKILDA
AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH
FETTAVFALL
Regelbunden hämtning av slam
Allmänt

Avgift för tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare är uppdelad i
grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. I grundavgiften ingår planering,
utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.
Avloppsslam från enskilda avlopps-anläggningar 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
att de alltid fyller avsedd funktion, dock minst fyra gånger per år.
Filtermaterial från fosforfällor från enskilda avloppsanläggningar hämtas schemalagt
mot avgift eller oftare efter abonnentens behov. Avgiften är uppdelad i hämtningsoch behandlingsavgift. Fosforfiltermaterial i storsäck ska hämtas minst vart tredje år
eller enligt kommunens anvisningar. Pumpbart fosforfiltermaterial ska hämtas minst
vart tredje år eller oftare efter abonnentens behov. Hämtning sker enligt kommunens
anvisningar.
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10.1.2

Grundavgift

En grundavgift tas ut för alla kunder med slamtömning respektive fettavskiljare och
tas ut per ansluten anläggning. I grundavgiften ingår planering, utveckling,
information, administration, kundtjänst och fakturering.

10.2
10.2.1

Tilläggsavgifter
Extra och akut hämtning

Extra och akut hämtning av slam och fett kan beställas mot avgift. Extra hämtning
utförs inom 5 arbetsdagar från beställningstillfälle. Akut tömning utförs inom 24
timmar från beställningstillfälle.

10.2.2

Slangdragning över 10 meter

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

10.2.3

Tunga brunnslock

Med tunga brunnslock avses lock, manlucka eller annan tömningsanordning som
väger mer än 15 kg. Avgift tas ut per tömning.

10.2.4

Bomkörning

Om hämtning ej har kunnat utföras på grund av hinder eller andra omständigheter
som fastighetsinnehavaren råder över tas en bomkörningsavgift ut.

11.
11.1

SÄRSKILDA AVGIFTER
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. När fastighetsinnehavaren har rättat till felet kan den beställa
extra tömning mot avgift, alternativt invänta nästa ordinarie tömning.
Om behållare för matavfall innehåller annat avfall kommer fastighetsägaren att
kontaktas och felet påpekas. När fastighetsinnehavaren har rättat till felet kan den
beställa extra tömning mot avgift, alternativt invänta nästa ordinarie tömning.
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Vid återkommande felsorteringar har hämtningspersonalen rätt att klassa om
matavfallet till blandat restavfall och kunden debiteras en avgift.

11.2

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 eller SÖRABs 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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12.

AVGIFTER

12.1

Grundavgift för kärl- och säckavfall

För mer information se punkt 2.2. Observera att hämtnings- och behandlingsavgift tillkommer, se 12.2.

Abonnentgrupp
Flerbostadshus, per lägenhet och år

Grundavgift exkl. moms, kr

Grundavgift inkl. moms, kr

600,00

750,00

1 032,00

1 290,00

Småhus, permanentboende med gemensam hämtning, per hushåll och år

774,40

968,00

Fritidshus, per hushåll och år

640,00

800,00

Fritidsboende med gemensam hämtning, per hushåll och år

480,00

600,00

Verksamheter, per anläggning och år

784,00

980,00

Småhus, permanentboende, per hushåll och år
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12.2

Avgifter för kärl- och säckavfall

För mer information se punkt 2.3

Flerbostadshus
Grundavgift, per lägenhet och 600,00 exkl. moms
år
750,00 inkl. moms
Abonnemang med matavfallsinsamling
Behållartyp och storlek

Antal
hämtningar
per år

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år exkl. moms

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år inkl. moms

Blandat restavfall (abonnemang utan
matavfallsinsamling)
Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år exkl. moms

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år inkl. moms

Matavfall
Matavfall, kärl 140 l

52

0,00

0,00

-

-

Matavfall, kärl 140 l

104

397,60

497,00

-

-

Matavfall, underjordsbehållare

26

0,00

0,00

-

-

Matavfall, underjordsbehållare

52

0,00

0,00

-

-

Matavfall, underjordsbehållare

104

33 104,00

41 380,00

-

-
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Flerbostadshus
Grundavgift, per lägenhet och 600,00 exkl. moms
år
750,00 inkl. moms
Abonnemang med matavfallsinsamling
Behållartyp och storlek

Antal
hämtningar
per år

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år exkl. moms

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år inkl. moms

Blandat restavfall (abonnemang utan
matavfallsinsamling)
Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år exkl. moms

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år inkl. moms

Restavfall
Kärl 190 l

52

1 853,60

2 317,00

2 316,00

2 895,00

Kärl 190 l

104

2 888,80

3 611,00

3 828,00

4 785,00

Kärl 240 l

52

2 340,80

2 926,00

2 926,40

3 658,00

Kärl 240 l

104

5 168,00

6 460,00

6 459,20

8 074,00

Kärl 370 l

52

3 608,00

4 510,00

4 510,40

5 638,00

Kärl 370 l

104

7 962,40

9 953,00

9 952,80

12 441,00

Kärl 660 l

52

5 897,60

7 372,00

7 372,80

9 216,00

Kärl 660 l

104

12 508,00

15 635,00

15 635,20

19 544,00

Container 6 m3

26

21 343,20

26 679,00

26 679,20

33 349,00

Container 6 m3

52

42 687,20

53 359,00

53 358,40

66 698,00
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Flerbostadshus
Grundavgift, per lägenhet och 600,00 exkl. moms
år
750,00 inkl. moms
Abonnemang med matavfallsinsamling
Behållartyp och storlek

Antal
hämtningar
per år

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år exkl. moms

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år inkl. moms

Blandat restavfall (abonnemang utan
matavfallsinsamling)
Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år exkl. moms

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år inkl. moms

Container 6 m3

104

90 496,00

113 120,00

113 120,80

141 401,00

Container 8 m3

26

26 348,80

32 936,00

32 935,20

41 169,00

Container 8 m3

52

52 696,80

65 871,00

65 871,20

82 339,00

Container 8 m3

104

111 717,60

139 647,00

139 646,40

174 558,00

m3

17

8 765,60

10 957,00

10 956,80

13 696,00

Underjordsbehållare 3 m3

26
0
52

13 404,80

16 756,00

16 756,00

20 945,00

m3

26 814,40

33 518,00

33 517,60

41 897,00

Underjordsbehållare 5 m3

17

14 608,00

18 260,00

18 259,20

22 824,00

m3

26

22 345,60

27 932,00

27 932,00

34 915,00

Underjordsbehållare 5 m3

52

44 687,20

55 859,00

55 859,20

69 824,00

Underjordsbehållare 3
Underjordsbehållare 3
Underjordsbehållare 5

19

Småhus, permanentboende

Grundavgift, per hushåll
och år

1 032,00 exkl. moms

Behållartyp och
storlek

Antal
hämtningar
per år

1 290,00 inkl. moms
Hämtnings- och
Hämtnings- och
behandlingsavgift, per behandlingsavgift, per
år exkl. moms, kr
år inkl. moms, kr

Kärl 140 l

7

312,00

390,00

Kärl 140 l

13

386,40

483,00

Kärl 140 l

26

644,00

805,00

Kärl 140 l

52

1 663,20

2 079,00

Kärl 140 l delat *

26

322,40

403,00

Kärl 140 l delat *

52

832,00

1 040,00

Kärl 190 l

7

423,20

529,00

Kärl 190 l

13

524,80

656,00

Kärl 190 l

26

874,40

1 093,00

Kärl 190 l

52

2 256,80

2 821,00

Kärl 190 l delat *

26

437,60

547,00

Kärl 190 l delat *

52

1 128,80

1 411,00

Kärl 240 l

13

916,00

1 145,00

Kärl 240 l

26

1 099,20

1 374,00

Kärl 240 l

52

2 851,20

3 564,00
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Småhus, permanentboende

Grundavgift, per hushåll
och år

1 032,00 exkl. moms

Behållartyp och
storlek

Antal
hämtningar
per år

1 290,00 inkl. moms
Hämtnings- och
Hämtnings- och
behandlingsavgift, per behandlingsavgift, per
år exkl. moms, kr
år inkl. moms, kr

Kärl 370 l

13

1 016,00

1 270,00

Kärl 370 l

26

1 697,60

2 122,00

Kärl 370 l

52

4 394,40

5 493,00

Matavfall, kärl 140 l

31

0,00

0,00

Matavfall, kärl 140 l delat*

31

0,00

0,00

* Avgift per hushåll som delar kärl.
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.

21

Småhus, permanentboende med gemensam hämtning

Grundavgift, per hushåll och 774,40 exkl. moms
år
968,00 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

1 579,20

1 974,00

Kärl, 370 l

52

3 608,00

4 510,00

Kärl, 660 l

26

2 948,80

3 686,00

Kärl, 660 l

52

5 897,60

7 372,00

Kärl, 660 l

104

12 508,00

15 635,00

Matavfall, kärl 140 l

26

0,00

0,00

Matavfall, kärl 140 l

31

0,00

0,00

Matavfall, kärl 140 l

52

0,00

0,00

Matavfall, kärl 140 l

104

1 121,60

1 402,00

Container, 6 m3

52

42 687,20

53 359,00

Container, 6

m3

104

90 496,00

113 120,00

Container, 8

m3

52

52 696,80

65 871,00

Container, 8 m3

104

111 717,60

139 647,00

Underjordsbehållare, 3 m3

26

13 404,80

16 756,00

m3

52

26 814,40

33 518,00

Underjordsbehållare, 3
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Småhus, permanentboende med gemensam hämtning

Grundavgift, per hushåll och 774,40 exkl. moms
år
968,00 inkl. moms
Behållartyp och storlek

Antal
hämtningar
per år

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år exkl. moms

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år inkl. moms

Underjordsbehållare, 5 m3

26

22 345,60

27 932,00

Underjordsbehållare, 5 m3

52

44 687,20

55 859,00

Matavfall, underjordsbehållare

26

0,00

0,00

Matavfall, underjordsbehållare

52

0,00

0,00

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 med gemensam hämtning
Grundavgift, per hushåll och 480,00 exkl. moms
år
600,00 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

809,60

1 012,00

Kärl, 370 l

26

1 932,00

2 415,00

Kärl, 660 l

13

1 518,40

1 898,00

Kärl, 660 l

26

2 895,20

3 619,00

Matavfall, kärl 140 l

20

0,00

0,00

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
640,00 exkl. moms
Grundavgift per hushåll och år
800,00 inkl. moms
Behållartyp och
storlek

Antal
Hämtnings- och
hämtningar behandlingsavgift,
per år
per år exkl. moms,
kr

Hämtnings och
behandlingsavgift
per år inkl. moms,
kr

Kärl 140 l

4

143,20

179,00

Kärl 140 l

7

167,20

209,00

Kärl 140 l

13

308,00

385,00

Kärl 140 l

26

827,20

1 034,00

Kärl 140 l delat *

13

154,40

192,80

Kärl 140 l delat *

26

413,60

516,80

Kärl 190 l

4

192,80

241,00

Kärl 190 l

7

224,80

281,00

Kärl 190 l

13

418,40

523,00

Kärl 190 l

26

1 122,40

1 403,00

Kärl 190 l delat *

13

209,60

261,60

Kärl 190 l delat *

26

561,60

701,60

Kärl 240 l **

7

286,40

358,00

Kärl 240 l **

13

528,00

660,00
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Fritidshus
640,00 exkl. moms
Grundavgift per hushåll och år
800,00 inkl. moms
Behållartyp och
storlek

Antal
Hämtnings- och
hämtningar behandlingsavgift,
per år
per år exkl. moms,
kr

Hämtnings och
behandlingsavgift
per år inkl. moms,
kr

Kärl 240 l **

26

1 421,60

1 777,00

Kärl 370 l

26

2 188,80

2 736,00

Kärl 660 l

26

3 280,00

4 100,00

Matavfall, kärl 140 l

20

0,00

0,00

Matavfall, kärl 140 l delat *

20

0,00

0,00

* Avgift per hushåll som delar kärl
** Abonnemang med 240 liter kärl kan inte nytecknas.
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.

26

Verksamheter
Grundavgift, per
anläggning och år

784,00 exkl. moms
980,00 inkl. moms
Abonnemang med matavfallsinsamling

Behållartyp och
storlek

Antal
hämtningar
per år

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år exkl. moms, kr

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år inkl. moms, kr

Blandat restavfall (abonnemang utan
matavfallsinsamling)
Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år exkl. moms, kr

Hämtnings- och
behandlingsavgift, per
år inkl. moms, kr

Matavfall
Matavfall kärl 140 l

52

578,40

723,00

-

-

Matavfall kärl 140 l

104

1 132,00

1 415,00

-

-

Restavfall
Säck 240 l

52

2 999,20

3 749,00

4 048,00

5 060,00

Säck 240 l

104

6 357,60

7 947,00

8 583,20

10 729,00

Kärl 140 l

26

719,20

899,00

1 164,80

1 456,00

Kärl 140 l

52

1 420,80

1 776,00

2 301,60

2 877,00

Kärl 140 l

104

3 012,00

3 765,00

4 880,00

6 100,00

Kärl 190 l

26

976,00

1 220,00

1 581,60

1 977,00

Kärl 190 l

52

1 853,60

2 317,00

3 002,40

3 753,00

Kärl 190 l

104

4 087,20

5 109,00

6 622,40

8 278,00
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Verksamheter
Grundavgift, per
anläggning och år

784,00 exkl. moms
980,00 inkl. moms
Abonnemang med matavfallsinsamling

Behållartyp och
storlek

Antal
hämtningar
per år

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år exkl. moms, kr

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år inkl. moms, kr

Blandat restavfall (abonnemang utan
matavfallsinsamling)
Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år exkl. moms, kr

Hämtnings- och
behandlingsavgift, per
år inkl. moms, kr

Kärl 240 l

26

1 227,20

1 534,00

1 988,00

2 485,00

Kärl 240 l

52

2 340,80

2 926,00

3 792,80

4 741,00

Kärl 240 l

104

5 168,00

6 460,00

8 372,00

10 465,00

Kärl 370 l

26

1 895,20

2 369,00

2 558,40

3 198,00

Kärl 370 l

52

3 608,00

4 510,00

4 870,40

6 088,00

Kärl 370 l

104

7 962,40

9 953,00

10 748,80

13 436,00

Kärl 660 l

26

2 948,80

3 686,00

3 981,60

4 977,00

Kärl 660 l

52

5 897,60

7 372,00

7 962,40

9 953,00

Kärl 660 l

104

12 508,00

15 635,00

16 885,60

21 107,00

Kärl 660 l

156

20 352,00

25 440,00

27 476,00

34 345,00

Container 6 m³

26

21 343,20

26 679,00

28 813,60

36 017,00

Container 6 m³

52

42 687,20

53 359,00

57 627,20

72 034,00

Container 6 m³

104

90 496,00

113 120,00

122 169,60

152 712,00
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Verksamheter
Grundavgift, per
anläggning och år

784,00 exkl. moms
980,00 inkl. moms
Abonnemang med matavfallsinsamling

Behållartyp och
storlek

Antal
hämtningar
per år

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år exkl. moms, kr

Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år inkl. moms, kr

Blandat restavfall (abonnemang utan
matavfallsinsamling)
Hämtnings- och
behandlingsavgift,
per år exkl. moms, kr

Hämtnings- och
behandlingsavgift, per
år inkl. moms, kr

Container 8 m³

26

26 348,80

32 936,00

35 570,40

44 463,00

Container 8 m³

52

52 696,80

65 871,00

71 140,00

88 925,00

Container 8 m³

104

111 717,60

139 647,00

150 817,60

188 522,00

Löst avfall, max en m³

52

9 394,40

11 743,00

12 682,40

15 853,00

Löst avfall, max en m³

104

19 916,80

24 896,00

26 887,20

33 609,00

Löst avfall, max en m³

156

32 411,20

40 514,00

43 755,20

54 694,00
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Tillfälliga verksamheter*
280,00 exkl. moms
Utställning och hemtagning, per kärl
350,00 inkl. moms

Behållartyp och
storlek

Antal
hämtningar per
år

Hämtnings- och
behandlingsavgift, per
hämtning exkl. moms, kr

Hämtnings- och
behandlingsavgift, per
hämtning inkl. moms, kr

Kärl 190 l

Budas

80,00

100,00

Kärl 370 l

Budas

100,00

125,00

Kärl 660 l

Budas

120,00

150,00

* 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. Avgiften består av två delar: en avgift för att ställa ut och hämta beställda kärl samt en avgift per tömning som beror
på vald kärlstorlek. En (1) utställnings- och hämtningsavgift tas ut per kärl.
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12.3

Dragväg

För mer information se punkt 2.3.3.
Kärl och säck, dragväg

Avgift per behållare och
hämtningstillfälle, exkl. moms, kr

Avgift per behållare och
hämtningstillfälle inkl. moms, kr

5-10 meter

12,00

15,00

10,1-20 meter

17,60

22,00

20,1-30 meter

25,60

32,00

30,1-40 meter

38,40

48,00

40,1-50 meter

58,40

73,00

r

12.4

Extra säck och extra hämtning

För mer information se punkt 2.4.
Extra säck och extra hämtning

Extra säck, per säck

Avgift per hämtning
exkl. moms, kr

Avgift per hämtning
inkl. moms, kr

56,00

70,00

188,00

235,00

Extra hämtning matavfall underjordsbehållare, per tömning

1 213,60

1 517,00

Extra hämtning restavfall underjordsbehållare, per tömning

1 499,20

1 874,00

Extra hämtning, per kärl
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12.5

Övrig insamling av matavfall

För mer information se punkt 3. För hämtning av matavfall i kärl och underjordsbehållare, se avgifter i punkt 12.2.
Kvarnsystem med tank

0,0 – 3 m³ tank
3,1 – 6 m³ tank

Pumpbart matavfall,
kombitank *
0,0 – 3 m³ tank
3,1 – 6 m³ tank

Hämtningsavgift exkl.
moms, kr per tillfälle

Hämtningsavgift inkl.
moms, kr per tillfälle

1 176,80
2 354,40

1 471,00
2 943,00

Hämtningsavgift exkl.
moms, kr per tillfälle

Hämtningsavgift inkl.
moms, kr per tillfälle

1 176,80
2 354,40

1 471,00
2 943,00

* Pumpbart matavfall från kombitank hämtas minst en gång var fjärde vecka.
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12.6

Grovavfall

För mer information se punkt 4. samt punkt 2.2 för vilka tjänster som ingår i grundavgiften.

12.6.1

Grovavfall i behållare

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

1 612,00

2 015,00

Kärl, 660 l

26

3 224,00

4 030,00

Kärl, 660 l

52

6 448,80

8 061,00

Kärl, 660 l

104

12 896,80

16 121,00

Kärl, 1000 l *

13

2 105,60

2 632,00

Kärl, 1000 l *

26

4 212,00

5 265,00

Kärl, 1000 l *

52

8 423,20

10 529,00

Kärl, 1000 l *

104

16 848,00

21 060,00

Container, 6 m³

13

10 495,20

13 119,00

Container, 6 m³

26

20 988,80

26 236,00

Container, 6 m³

52

41 979,20

52 474,00

Container, 6 m³

104

83 958,40

104 948,00
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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

Container, 8 m³

13

14 148,00

17 685,00

Container, 8 m³

26

28 296,00

35 370,00

Container, 8 m³

52

56 592,80

70 741,00

Container, 8 m³

104

113 184,80

141 481,00

* Abonnemang med 1000 literskärl kan inte nytecknas.

Tillägg vid budad hämtning (utöver
avgift för schemalagd hämtning)

Avgift per hämtning,
exkl. moms, kr

Avgift per hämtning,
inkl. moms, kr

Kärl, 660 l

236,00

295,00

Kärl, 1000 l

271,20

339,00

Container 6 m³

806,40

1 008,00

Container 8 m³

1 016,80

1 271,00
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12.6.2

Grovavfall, löst

För mer information se punkt 4 samt punkt 2.2 för vilka tjänster som ingår i grundavgiften.
Avgifterna i tabellen avser hämtning utöver det som ingår i grundavgiften.
Extra hämtning av löst grovavfall i flerbostadshus och småhus

Avgift exkl. moms, kr

Avgift inkl. moms, kr

Hämtning och behandling av upp till 2 m³ grovavfall, per tillfälle

570,40

713,00

Avgift för tillkommande grovavfall, per m³ utöver 2 m³

564,80

706,00

12.6.3

Grovavfall, tillfällig container

Tillfällig container, grovavfall
1 073,60 exkl. moms
Behandlingsavgift per ton
1 342,00 inkl. moms

Avgift för tillfällig container

Utställning, hemtagning samt tömning av containern, per container
och tillfälle
Extra tömning, per container och tillfälle
Hyra, per påbörjat dygn

Liftdumper, 10 m3

Lastväxlarcontainer, 20-30 m3

Avgift exkl.
moms, kr

Avgift inkl.
moms, kr

Avgift exkl.
moms, kr

1 520,00

1 900,00

1 824,00

2 280,00

1 216,00

1 520,00

1 459,20

1 824,00

80,00

100,00

80,00

100,00

Avgift inkl.
moms, kr
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12.7

Trädgårdsavfall

För mer information se punkt 5 samt punkt 2.2 för vilka tjänster som ingår i grundavgiften. Avgifterna i tabellen avser hämtning utöver det som
ingår i grundavgiften.

Extra hämtning trädgårdsavfall, utöver det som ingår i
grundavgiften, småhus och fritidshus

Avgift exkl. moms, kr

Avgift inkl. moms, kr

Hämtning och behandling av 1 m³ trädgårdsavfall, per tillfälle

339,20

424,00

Avgift för extra tillkommande trädgårdsavfall, per m³ och tillfälle

339,20

424,00
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Tillfällig utställning av container, trädgårdsavfall
320,00 exkl. moms
Behandlingsavgift per ton
400,00 inkl. moms

Avgift för tillfällig container

Liftdumper, 10 m3

Lastväxlarcontainer,
30 m3

Avgift exkl.
moms, kr

Avgift exkl.
moms, kr

Avgift inkl.
moms, kr

20-

Avgift inkl.
moms, kr

Utställning, hemtagning samt tömning av containern, per container och tillfälle

1 520

1 900

1 824

2 280

Extra tömning, per tillfälle
per container och tillfälle
Hyra, per påbörjat dygn

1 216

1 520

1 459

1 824

80,00

100,00

80,00

100,00

Hämtning av trädgårdsavfall i kärl
Abonnemang

Avgift exkl. moms, kr

Avgift inkl. moms, kr

16 hämtningar per år av trädgårdsavfall, per år

792,00

990,00

Extra hämtning av kärl, per tillfälle

196,80

246,00
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12.8

Returpapper

Fastighetsinnehavare och verksamheter får beställa hämtning av returpapper av någon av de entreprenörer som SÖRAB, på uppdrag av Vallentuna
kommun, har godkänt. Avgifter för hämtning av returpapper från fastighet bestäms av den godkända entreprenören enligt förutsättningarna i
godkännandet från SÖRAB och i konkurrens med övriga godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till den entreprenör som anlitas.

12.9

Elavfall

För mer information se punkt 6 samt punkt 2.2 för vilka tjänster som ingår i grundavgiften. Avgifterna i tabellen avser hämtning utöver det som
ingår i grundavgiften.
Extra hämtning av elavfall

Avgift exkl. moms, kr

Hämtning och behandling av 2 m³ elavfall, per tillfälle
Avgift för tillkommande elavfall utöver 2

12.10

m3,

per m³

Avgift inkl. moms, kr

321,60

402,00

678,40

848,00

Hyra av behållare för restavfall, grovavfall och elavfall

För mer information se punkt och punkt 8.
Hyra av behållare

Hyra per månad exkl.
moms, kr

Hyra per månad inkl.
moms, kr

140 l - 660 l kärl

65,60

82,00

1000 l kärl *

65,60

82,00
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Kärlskåp för restavfall, 2 x 370 l*

770,40

963,00

Kärlskåp för matavfall, 2 x 140 l*

550,40

688,00

6 m³ container

203,20

254,00

8 m³ container

242,40

303,00

Kärl för elavfall, 660 l

218,40

273,00

* Abonnemang med 1000 liter kärl kan inte nytecknas.
*Den part som hyr kärlskåp behöver teckna drift- och skötselavtal med Vallentuna kommun.

12.11

Latrin

För mer information se punkt 9.
Typ av hämtning

Avgift exkl. moms, kr

Avgift inkl. moms, kr

Abonnemang permanentboende (13 hämtningar), per år

3 638,40

4 548,00

Abonnemang fritidsboende (6 hämtningar), per år

2 067,20

2 584,00

Extra behållare som lämnas vid ordinarie hämtning, per behållare

160,80

201,00

Extra hämtning, per tillfälle

452,00

565,00
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12.12

Slam och fettavfall

Grundavgifter
För mer information se punkt 10.
Grundavgift

Grundavgift exkl. moms, kr

Grundavgift, inkl. moms, kr

Slam och fosforfällor, per anläggning och år

272,00

340,00

Fettavskiljare samt matavfallstank*, per anläggning
och år

420,00

525,00

*För kombitank där både matavfall och fettavfall är kopplade i samma anläggning debiteras endast en grundavgift per år.
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Hämtningsavgifter för slam och fett
För mer information se punkt 10.

Slam
272,00 exkl. moms
Grundavgift per anläggning och år
340,00 inkl. moms
Behållarstorlek

Hämtnings- och
behandlingsavgift exkl.
moms, kr

Hämtnings- och
behandlingsavgift inkl.
moms, kr

0,0-3,0 m³

540,00

675,00

3,1-6,0 m³

659,20

824,00

6,1-10,0 m³

819,20

1 024,00

10,1-16,0 m³

1 058,40

1 323,00

16,1-20 m3

1 218,40

1 523,00

20,1-30

m3

1 417,60

1 772,00

30,1-40

m3

2 016,00

2 520,00
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Pris per
hämtning exkl.
moms, kr

Pris per
hämtning inkl.
moms, kr

Extra slangdragning per 10 m, utöver 10 m

144,00

180,00

Extra tömning, tillägg till ovanstående avgift

932,80

1 166,00

Akut tömning, tillägg till ovanstående avgift

2 612,80

3 266,00

688,80

861,00

Fosforfiltermaterial i säck, per säck och tillfälle

2 541,60

3 177,00

Fosforfiltermaterial, löst, per kubik och tillfälle

4 867,20

6 084,00

955,20

1 194,00

Hämtning utöver schemalagd turlista, tillägg på ordinarie avgift
(tidpassning)

2 163,20

2 704,00

Tunga brunnslock, >15 kg, per tillfälle

1 081,60

1 352,00

Tilläggstjänster för slam

Bomkörning per tillfälle

Fosforfiltermaterial, behandling, per ton
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Fettavfall
Grundavgift per anläggning och år
Behållarstorlek

420,00 exkl. moms
525,00 inkl. moms
Hämtnings- och
behandlingsavgift exkl. moms,
kr per tömning

Hämtnings- och
behandlingsavgift inkl. moms, kr
per tömning

1 m³

1 119,20

1 399,00

2 m³

1 475,20

1 844,00

3 m³

1 744,00

2 180,00

4 m³

2 013,60

2 517,00

5 m³

2 281,60

2 852,00

6 m³

2 550,40

3 188,00

7 m³

2 820,00

3 525,00

8 m³

3 088,80

3 861,00

9 m³

3 354,40

4 193,00

10 m³

3 622,40

4 528,00

Tilläggstjänster för fettavfall

Pris per hämtning exkl. moms, kr

Pris per hämtning inkl. moms, kr

Extra slangdragning per 10 m, utöver 10 m

180,00

225,00

Extra tömning, tillägg till ovanstående avgift

932,80

1 166,00

2 612,80

3 266,00

688,80

861,00

Akuttömning
10 m 10 m
Bomkörning
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12.13

Särskilda avgifter

12.13.1

Sorteringsavgift

För mer information se punkt 11.1.
Typ av behållare

Kärl, container eller underjordsbehållare, som innehåller föremål som
är elektronik eller annat farligt avfall
Kärl för matavfall, när avfall måste hämtas som blandat restavfall
Underjordsbehållare för matavfall, när avfall måste hämtas som
blandat restavfall

12.13.2

Avgift
per behållare och tillfälle
exkl. moms, kr

Avgift
per behållare och tillfälle
inkl. moms, kr

1 653,60

2 067,00

220,80

276,00

1 499,20

1 874,00

Byte av kärl

För mer information se punkt 8.
För byte av abonnemang för småhus och fritidshus vid fler än en gång under ett år är avgiften 272,80 kr exkl. moms och 341 kr inkl. moms per
gång.
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12.13.3

Insatssäck till underjordsbehållare

För insatssäck till underjordsbehållare är avgiften per säck 52 kr exkl. moms och 65 kr inkl. moms

12.14

Timpriser

För mer information se punkt 11.2.
Fordonstyp m.m. inkl. förare

Pris per timme exkl. moms, kr

Pris per timme inkl. moms, kr

Komprimerande sopbil

882,40

1 103,00

Komprimerande sopbil med vinsch

882,40

1 103,00

Last/flakbil

806,40

1 008,00

Kranbil

1 151,20

1 439,00

Slamsugningsfordon

976,80

1 221,00

Hjälparbetare

403,20

504,00
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