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Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-14, § 5 med ändring 2011-12-05, § 233, 2012-12-10, § 23,
2013-12-09, § 15, 2014-12-08, § 38 samt 2015-11-02, § 8

Renhållningstaxa
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgifter enligt renhållningstaxan. Med
fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt
fastighetstaxeringslagen skall anses som fastighetsägare. Denna avgiftsskyldighet kvarstår även
om SRV återvinning AB på fastighetsinnehavarens begäran adresserar fakturan till berörd
nyttjanderättshavare.
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda eller där hus är under
uppförande oberoende av i vilken utsträckning huset utnyttjas.
Om renhållningstaxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift i ett enskilt fall, skall
kommunstyrelsen bestämma avgiften med beaktande av de grunder som anges i 27 kap. 5 §
miljöbalken.
Årsfaktureringen av avgifter enligt renhållningstaxan skall för enbostadshus, fritidshus och
kolonistugor äga rum under perioden januari till och med december. Den 31 januari, den 30
april, den 31 juli samt den 31 oktober skall vara förfallodagar för den kvartalsvisa
förskottsavgiften dels för flerbostadshus och dels för restauranger och storkök.

RENHÅLLNINGSTAXA 2016 - ENBOSTADSHUS
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.
 Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB.
 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av
avfallet.
 Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer om kommunens renhållningstaxa.
 Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift samt ev. tillägg och rabatter
 Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV återvinning AB i form
av en årsfaktura i början av året. Ersättning erläggs direkt till SRV återvinning AB.
 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.
 Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen, eller plats som kommunen
anvisat, på följande sätt:
o
o
o
o
o

kärlen ska stå på gatunivå
kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg
fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter
området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar
kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen

 Avfallsbehållaren får inte vara fyllt mer än att det är lätt att tillsluta.
 Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren
framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.
 Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka.
Förutom tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall ingår följande i taxan:

 Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,
lösningsmedel, färger, kemikalier etc) vid kommunernas återvinningscentraler
 Inlämning av farligt avfall vid särskilda miljöstationer

 Hämtning av kyl- och frysskåp vid uppställningsplats som anvisas av SRV
 Hämtning året runt på öar utan fast landförbindelse förutsätter att kund är mantalsskriven på adressen
eller att fastigheten ligger i ett område där SRV redan har befintlig året runt hämtning.
 Ingen grundavgift utgår för obebyggda fastigheter – anmälan görs direkt till SRV
 Grundavgift debiteras per hushåll - om fler än ett hushåll delar samma fastighet utgår grundavgift per
antal hushåll som delar på fastigheten

1. GRUNDAVGIFT PER FASTIGHET (HUSHÅLL) OCH ÅR

626 kr

Per år
(783 kr)

2A. HÄMTNINGSAVGIFTER
 Årsavgift vid tömning varannan vecka av kärl placerade inom fordonets verksamhetsområde (1,5 m
från väg med 50 cm fritt område runt kärlet).
 För 210 l säck är maxvikten 25 kg. Fyllnadsgraden skall medge knop mån.
 Avgiften för 210 liters säck baseras på hämtning från fristående säckhållare.
 Säckhämtningen kommer att upphöra.
 Större kärl än 240 l är inte tillåtet för enbostadshus – kan endast användas vid
gemensamhetsanläggningar.
 Enbostadshus kan välja mellan ”Abonnemang källsortering av matavfall”, då matavfall och restavfall
slängs i två separata kärl, och ”Abonnemang osorterat” då allt hushållsavfall slängs i ett och samma
kärl.
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 Egen kompost ska vara godkänd av kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för
källsortering av matavfall
 För det fall kund som valt ”Abonnemang källsortering av matavfall” vid upprepade tillfällen lägger
icke biologiskt matavfall i kärlet för matavfall och SRV skriftligt påpekat detta för kunden äger
Huddinge kommuns tillsynsnämnd rätt att pröva om kundens abonnemang ska ställa om till
”Abonnemang osorterat” med tilläggsdebitering som följd.
Abonnemang källsortering av matavfall – årsavgift
140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 l kärl restavfall
140 liter kärl matavfall + 240 l kärl restavfall

Per år
669 kr
(836 kr)
855 kr (1 069 kr)

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – årsavgift per kärl: 1)
190 l kärl
240 l kärl

Per år
847 kr (1 059 kr)
2 273 kr (2 841 kr)

Abonnemang osorterat – årsavgift
140 l kärl – 190 l kärl osorterat
240 l kärl osorterat

Per år
1 068 kr (1 335 kr)
1 324 kr (1 655 kr)

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – årsavgift per kärl: 1)
190 l kärl
240 l kärl

Per år
1 068 kr (1 335 kr)
2 393 kr (2 991 kr)

Övergångstaxa - hämtningsavgift – årsavgifter
140 liter kärl – 190 l kärl
240 liter kärl
210 liters säck (inga nya abonnemang)

Per år
716 kr
(895 kr)
904 kr (1 130 kr)
1120 kr (1 400 kr)

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – årsavgift per kärl: 1)
190 l kärl
240 l kärl

Per år
896 kr (1 120 kr)
2 336 kr (2 920 kr)

Övergångstaxa tillämpas för hushåll som ännu inte har fått göra ett aktivt val mellan ”Abonnemang källsortering
av matavfall” och ”Abonnemang osorterat”.
1) Vid fler än ett kärl per hushåll räknas alltid det minsta kärlet som första kärl.

Tillägg och rabatter - årsavgifter
 Rabatt vid delat kärl. Vid abonnemang källsortering krävs det att
hushållen delar både på matavfallskärlet och restavfallskärlet för att
rabatt ska utgå 2)
 Rabatt vid månadshämtning 3)
 Tillägg för hämtning av kärl inne på fastigheten - årsavgift kärlen får vara placerade högst 10 m från tomtgräns och gångvägen ska
vara hårdgjord dragyta. Tjänsten gäller ej Sorterahemma kärl.
 Tillägg gångväg utöver 10 m, för varje påbörjat 10-tal meter –
enbart säckar
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Per år
334 kr
(418 kr)

152 kr
882 kr

(191 kr)
(1 103 kr)

188 kr

(235 kr)

Extratjänster
 Utökad service för hämtning av kärl inne på tomten vid ordinarie
hämtningstillfälle, vid enstaka tillfällen, (beställs minst två dagar i förväg)
Max avstånd från tomtgränsen 10 meter.

Extra hämtning av kärl/säck utanför ordinarie hämtningsdag
(beställs minst en dag i förväg) 4)

Extra hämtning vid ej utställt eller felplacerat kärl på hämtningsdag

Hämtning av lössopor, per kbm

Pris per gång
68kr
(235kr)

153 kr

(191 kr)

118 kr
447 kr

(148 kr)
(558 kr)

2) För kärl som delas av flera hushåll fördelas avgiften lika på berörda fastighetsägare och debiteras
var och en. Vid delning under del av året är avgiften för den permanentboende 75% av årsavgiften.
3) Månadshämtning förutsätter av kommunen godkänd kompostering eller källsortering av matavfall i separat kärl
som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV.
4) Extra tömning av kärl eller hämtning av säck utanför ordinarie hämtningsdag kan göras max 12 ggr per år

Abonnemang Sorterahemma - årsavgift
Tömning hushållsavfall
Sorterahemma - förpackningar

Per år
669 kr
(836 kr)
664 kr
(830 kr)

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – årsavgift per kärl:
140 l kärl

Per år
101 kr
(126 kr)

2B. SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR - KÄRL



Taxan för tömning vid gemensamhetsanläggning är beräknad på att 7 st. hushåll delar på ett 660
liters kärl med tömning varje vecka. I de fall det är färre eller fler hushåll räknas taxan fram
proportionerligt så att avgiften per kärltömning blir den samma. Storlek på kärl och
tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd med kunden.

Årsavgift per kärl vid sophämtning varje vecka vid högst 10 m gångväg på plan mark
Abonnemang Källsortering av matavfall - faktura per hushåll och år
Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl
Gemensamhetsanläggning - kärl ingår
Gemensamhetsanläggning med kärlskåp

Per år
376 kr
400 kr
689 kr

Abonnemang Osorterat - Faktura per hushåll och år
Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl
Gemensamhetsanläggning - kärl ingår
Gemensamhetsanläggning med kärlskåp

Per år
655 kr
(819 kr)
679 kr
(849kr)
968 kr
(1 210 kr)

(470 kr)
(500 kr)
(861 kr)

Övergångstaxa motsvarande ”Abonnemang Källsortering av matavfall” gäller för de gemensamhetsanläggningar
som ännu ej har erbjudits att få göra ett aktivt val mellan ”Abonnemang källsortering av matavfall” och”
Abonnemang osorterat”.
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2C. SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – DJUPBEHÅLLARE
Abonnemang Källsortering av matavfall - avgift per gång
Tömning av matavfall – djupbehållare 800 l – per gång
Tömning av restavfall - djupbehållare 3 kbm – per gång
Tömning av restavfall - djupbehållare 5 kbm – per gång
Rabatt per kbm för andra mindre storlekar
Avgift per innersäck för restavfall

122 kr
206 kr
301 kr
51 kr
40 kr

(152 kr)
(258 kr)
(376 kr)
(64 kr)
(50 kr)

Abonnemang Osorterat – avgift per gång
Tömning djupbehållare 3 kbm – per gång
Tömning djupbehållare 5 kbm – per gång
Rabatt per kbm för andra mindre storlekar
Avgift per innersäck för restavfall

443 kr
556 kr
51 kr
40 kr

(554 kr)
(695 kr)
(64 kr)
(50 kr)

Övergångstaxa motsvarande ”Abonnemang Källsortering av matavfall” gäller för de gemensamhetsanläggningar
som ännu ej har erbjudits att få göra ett aktivt val mellan ”Abonnemang källsortering av matavfall” och
”Abonnemang osorterat”.

2D. GROVSOPSHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR
Grovsopor vid gemensamhetsanläggningar
Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton grovsopa
Tillägg för extra hämtning av grovsopor utöver 1 gång/vecka – per tillfälle
Städning i samband med tömning, när soprummen är överfulla, debiteras per
nedlagd städtimme

1 632 kr
22 kr
1 288 kr

(2 040 kr)
(28 kr)
(1 610 kr)

2E. GÅNGTILLÄGG VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – PER SÄCK/KÄRL – PER
ÅR:
Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter):*
Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)
0-10 meter = 0 tillägg
11-20 meter = 1 tillägg
21-30 meter = 2 tillägg
31-40 meter = 3 tillägg
41-50 meter = 4 tillägg
51-60 meter = 5 tillägg

Per år
739 kr
1 478 kr
2 219 kr
2 958 kr
3 698 kr

(924 kr)
(1 848 kr)
(2 774 kr)
(3 698 kr)
(4 623 kr)

*gångtillägg beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. Gångvägen ska
vara hårdgjord yta.
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AVSNITT 2:
RENHÅLLNINGSTAXA 2016 - FRITIDSHUS OCH KOLONISTUGOR
(FASTLAND & SKÄRGÅRD)
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.
 Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB.
 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av
avfallet.
 Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer om kommunens renhållningstaxa.
 Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift samt ev. tillägg och rabatter
 Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV återvinning AB i form
av en årsfaktura under våren. Ersättning erläggs direkt till SRV återvinning AB.
 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.
 Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen eller plats som kommunen
anvisat, på följande sätt:
o kärlen ska stå på gatunivå
o kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg
o fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter
o området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar
o kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen
 Avfallsbehållaren får inte vara fyllt mer än att det är lätt att tillsluta.
 Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren
framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.
 Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka.
Förutom sophämtning ingår följande i taxan:
 Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel,
färger, kemikalier etc.) vid återvinningscentral
 Hämtning av kyl- och frysskåp på av SRV anvisad plats
1. GRUNDAVGIFT PER FRITIDSBOSTAD OCH ÅR

532 kr

(665 kr)

2. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER
A. HÄMTNING VID ENSKILD FASTIGHET 1)
Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober
190 liters kärl
210 liters säck
350 liters säck
1) Då kärl delas av flera hushåll fördelas kärlavgiften lika och debiteras var och en.
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Per år
557 kr
(696 kr)
551 kr
(689 kr)
1 028 kr
(1 285 kr)

B. TÖMNING AV ENSKILT KÄRL VID GEMENSAM UPPSTÄLLNINGSPLATS
Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober
190 liters kärl
240 liters kärl

Per år
504 kr
(630 kr)
1 063 kr
(1 329 kr)

C. TÖMNING AV STÖRRE KÄRL VID GEMENSAMHETSANLÄGGNING
Årsavgift för hämtning varje vecka under maj till oktober
660 liters kärl (samfakturering) varje vecka
660 liters kärl (samfakturering) varannan vecka
370 liters kärl (samfakturering) varje vecka
370 liters kärl (samfakturering) varannan vecka

Per år
2 431 kr
(3 039 kr)
1 974 kr
(2 467 kr)
1 187 kr
(1 484 kr)
961 kr
(1 201 kr)

Per fastighet
Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl
Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggning med kärlskåp

Per år
400 kr
(500 kr)
472 kr
(590 kr)
517 kr
(646 kr)

Tillägg och rabatter
Rabatt för delat kärl (gäller ej gemensamhetsanläggning)

278 kr

Per år
(348 kr)

Extratjänster
Extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning - per gång
Hämtning av lössopor, per kbm

153 kr
392 kr

(191 kr)
(490 kr)
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AVSNITT 3:
Renhållningstaxa 2016 – Slamhämtning enbostadshus och fritidshus
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.
Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst en gång vartannat
år. Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning och reningsverk ska hämtas vid
behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år vid
fritidshus.
Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till avfallsbehållares hämtnings- och
tömningsplats framkomlig. Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i
sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon. Då aviserad tömning ej kan genomföras pga. ingen
framkomlighet tas en avgift ut enligt nedan fastställd taxa.
Ekonomitömning
av miljökontoret föreskriven hämtning och under de veckor som
aviseras i förväg av SRV
Behållare eller slamavskiljare 0-3 m3
Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3
Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3
Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning, max 10 meters
avstånd, till tank eller annan avskiljare och som töms i samband
med tömning av sluten tank eller annan avskiljare.
Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym
Avtalad tömning
beställd av kunden och inplanerad av SRV återvinning.
Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3
Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3
Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3
Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank
eller annan avskiljare och som töms i samband med
tömning av sluten tank eller annan avskiljare
Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym
Extra tömning
beställd av kunden vid behov
Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3
Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3
Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3
Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller
annan avskiljare och som töms i samband med tömning
av sluten tank eller annan avskiljare
Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym
Tömning med sug- och spolbil 1)
Debiteras per timme – både transport och tömningstid räknas
Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym
Fosforfällor - behandlingsavgift per ton
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Per hämtning
600 kr
(750 kr)
810 kr
(1 013 kr)
100 kr
(125 kr)
160 kr
(200 kr)

102 kr

(128 kr)

Per hämtning
743 kr
(929 kr)
954 kr
(1 193 kr)
100 kr
(125 kr)
160 kr
(200 kr)

102 kr

(128 kr)

Per hämtning
830 kr
(1 038 kr)
1 041 kr
(1 301 kr)
100 kr
(125 kr)
160 kr
(200 kr)

102 kr

(128 kr)

1 016 kr
102 kr
1 061 kr

(1 270 kr)
(128 kr)
(1 326 kr)

Tillägg
Framkörningsavgift för hämtning under nästkommande arbetsdag
eller annan veckodag än den fastställda extra hämtningsdagen
Vid ej utförd hämtning pga. ingen framkomlighet tas en avgift ut på
Vid slangdragning utöver 10 m debiteras för varje påbörjat 10-tal
meter (max 1 800 kr per tömningstillfälle och oberoende av om en
slamkärra används eller ej) 1)
Fast avgift för färjetransport per tillfälle för extra slamtömningar utanför ordinarie tömningsveckor under sommarsäsongen

Per tillfälle
516 kr

(645 kr)

516kr

(645 kr)

204 kr

(255 kr)

3 409 kr

(4 261 kr)

1)

Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, dvs mätningen kan komma att omfatta mark
utanför fastighetsgränsen.

Jourtömning
Jourtömning

3 010 kr

(3 763kr)

Jourtelefon Har du ett brådskande fall- som inträffar utom kontorstid. Ring SRV´s 24 timmars
jourtelefon 08-657 64 00.
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AVSNITT 4:
RENHÅLLNINGSTAXA 2016 - LATRINHÄMTNING ENBOSTADSHUS
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.
Latrin vid permanentbostäder ska hämtas minst varannan vecka.

Årsavgift vid hämtning av latrin varannan vecka.
Förslutet kärl

Per år
4 989 kr
(6 236 kr)

Tillägg
Tillägg för hämtning av latrinkärl inne på TC (särskilda skäl) 1)
Gångvägstillägg för varje påbörjat 10-tal meter utöver 10 meter

Per år
1 534 kr
(1 918 kr)
46 kr
(58 kr)

Extra hämtning
Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl
Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl
Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme

185 kr
766 kr
1 227 kr

1) Särskilda skäl, t ex handikapp, ska anmälas skriftligt till SRV återvinning AB
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(231 kr)
(957 kr)
(1 534 kr)

AVSNITT 5:
RENHÅLLNINGSTAXA 2016 - LATRINHÄMTNING FRITIDSHUS
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.
Latrin ska, för fritidshus, hämtas minst åtta gånger per år under tidsperioden maj till oktober.

Årsavgift för hämtning av latrin 8 gånger per säsong
Förslutet kärl
Tillägg
Tillägg för hämtning inne på TC (särskilda skäl) 1)
Gångvägstillägg för varje påbörjat 10-tal meter utöver 10 meter

Extra hämtning
Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl
Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl
Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme

1) Särskilda skäl, t ex handikapp, ska anmälas skriftligt till SRV återvinning AB
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2 261 kr

Per år
(2 826 kr)

768 kr
46 kr

Per år
(959 kr)
(58 kr)

185 kr
766 kr
1 227 kr

(231 kr)
(957 kr)
(1 534 kr)

AVSNITT 6:

RENHÅLLNINGSTAXA 2016 - FLERBOSTADSHUS
Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.
Förutom tömning av kärl och hämtning av säck så ingår behandling av kyl- och frysskåp i taxan.
Transportavgift tillkommer.
1. GRUNDAVGIFTER
Grundavgift per lägenhet och år (inkl. sopsugslägenheter)
Grundavgift per lägenhet och år för fastigheter utan grovsopshämtning

Per år
350 kr/år
418 kr/år

Grovsopor:
 Avgift för hämtning och behandling av grovsopor per ton (1 gång/vecka)
 Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka
 Städning av grovsopsrum i samband med hämtning - per påbörjad timme

2 A. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER
Årsavgifter vid hämtning 1 gång/vecka
MaxEngångssäckar (avgift per säck)
vikt(kg)
160 l
15
240 l
15
Kärltömning – källsortering av matavfall
140 l – matavfall
370 l - matavfall
190l - restavfall
240 l - restavfall
370 l - restavfall

1)

1 632 kr/ton
22 kr/gång
1 288 kr/timme

Per år
1276 kr/år
1 914 kr/år
Per år

40
40
40

660 l - restavfall
Hulkbehållare – 2,5 kbm, restavfall

527 kr/år
1 392 kr/år
378 kr/år
478 kr/år
736 kr/år

66

1 313 kr/år
15 918 kr/år

Kärltömning – osorterat (ingen utsortering av matavfall)
190 l - restavfall
40
240 l - restavfall
40
370 l - restavfall
40
660 l - restavfall
66
Hulkbehållare – 2,5 kbm, restavfall

Per år
832 kr/år
1 051 kr/år
1 619 kr/år
2 889 kr/år
35 011 kr/år

Övergångstaxa för källsortering av matavfall respektive osorterat restavfall 2)
Kärltömning osorterat restavfall
190 l - restavfall
240 l - restavfall
370 l - restavfall
660 l - restavfall

40
40
40
66
12

Per år
624 kr/år
789 kr/år
1 215 kr/år
2 167 kr/år

Hulkbehållare – 2,5 kbm, restavfall

26 260 kr/år

1)

Källsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall per lägenhet och
vecka
2)
Övergångstaxa gäller för flerbostadshus som ännu ej har fått göra ett aktivt val mellan källsortering av matavall
och osorterat restavfall

Tillägg – per hämtställe
Besöksavgift per tillfälle – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år)
Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka (52 ggr/år)

Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter):
Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)
11-20 meter = 1 tillägg
21-30 meter = 2 tillägg
31-40 meter = 3 tillägg
41-50 meter = 4 tillägg
51-60 meter = 5 tillägg

Per år

893 kr/år
1 156 kr/år

Per år
740 kr/år
1 479 kr/år
2 219 kr/år
2 959 kr/år
3 699 kr/år

2 B. TÖMNING AV STORBEHÅLLARE – 1 GÅNG PER VECKA
Källsortering av matavfall 1)
Djupbehållare 800 l - matavfall
Djupbehållare 800 l - restavfall
Djupbehållare 1,3 kbm - restavfall
Djupbehållare 3 kbm - restavfall
Djupbehållare 3,5 kbm - restavfall
Djupbehållare 5 kbm - restavfall
Rabatt per m3 och tillfälle för andra säckstorlekar
Avgift per innersäck för restavfall
Osorterat (ingen utsortering av matavfall)
Djupbehållare 800 l
Djupbehållare 1,3 kbm
Djupbehållare 3 kbm
Djupbehållare 3,5 kbm
Djupbehållare 5 kbm
Rabatt per m3 och tillfälle för andra säckstorlekar
Avgift per innersäck för restavfall

51 kr/kbm
40 kr/säck

Per år
6 318 kr/år
5 281 kr/år
6 513 kr/år
10 609 kr/år
13 261 kr/år
15 631 kr/år
2 652 kr/år
2 101 kr/år

51,00 kr/kbm
40,00 kr/säck

Per år
8 561 kr/år
11 844 kr/år
23 004 kr/år
26 287 kr/år
28 907 kr/år
2 652 kr/år
2 101 kr/år

ÖVERGÅNGSTAXA FÖR KÄLLSORTERING AV MATAVFALL RESP. OSORTERAT
RESTAVFALL 3)
TÖMNING AV STORBEHÅLLARE – 1 GÅNG PER VECKA
Djupbehållare 800 l
Djupbehållare 1,3 kbm
Djupbehållare 3 kbm
Djupbehållare 3,5 kbm
13

Per år

8 537 kr/år
11 804 kr/år
22 913 kr/år
26 180 kr/år

Djupbehållare 5 kbm
Rabatt per m3 och tillfälle för andra säckstorlekar
Avgift per innersäck för restavfall

30,00 kr/kbm
40,00 kr/säck

28 786 kr/år
1 576 kr/år
2 101 kr/år

3)

Övergångstaxa gäller för flerbostadshus som ännu ej har fått göra ett aktivt val mellan källsortering av matavall
och osorterat restavfall

2 C. KUNDSPECIFIK HÄMTNING
Hämtning vid sopsugsanläggning
Behandling av hushållsavfall
(transport debiteras separat, grundavgift enligt ovan)

535 kr/ton

Sopsugsanläggningen i Brandbergen (per lägenhet och år)
Tömningsavgift mobil sopsug per timme

153 kr/år
2 125 kr/timme

3. EXTRATJÄNSTER
Extra hämtning av sopor i säck/kärl i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl
Maxvikt(kg)
 210 l säck
15
76 kr/gång
 240 l säck
15
87 kr/gång
 370 l kärl – källsorterat restavfall
40
14 kr/gång
 660 l kärl – källsorterat restavfall
66
26 kr/gång
 370 l kärl – osorterat restavfall
40
31 kr/gång
 660 l kärl – osorterat restavfall
66
56 kr/gång
Extra hämtning lössopor i samband med ordinarie hämtning
Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning

332 kr/ m3
614 kr/gång

4. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang) – tömning 52 ggr/år
Tömning av s.k. flexbehållare (7 m3 med frontlastare)

41 756 kr/år

Behållare för komprimerat avfall (Minimax-behållare)

 2 m3

 3,5 m

23 868 kr/år
41 756 kr/år

240 l kompsäck (årsavgift)
Extrahämtning i samband med ordinarie hämtning – 240 l kompsäck/per säck

2 785 kr/år
125 kr/gång

350 l säck (årsavgift)
Extrahämtning i samband med ordinarie hämtning – 350 l/per säck

2 785 kr/år
125 kr/gång

3

770 l kärl brännbart (årsavgift)
770 l kärl icke brännbart (årsavgift)

6 126 kr/år
2 198 kr/år
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AVSNITT 7:
RENHÅLLNINGSTAXA 2016 - RESTAURANGER OCH STORKÖK
Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.
Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk
behandling. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att
olägenhet inte ska uppstå. Utebliven användning av matavfallskärlet fyra (4) gånger i rad föranleder att
kundens abonnemang ställs om till osorterat restavfall enligt taxan punkt 3 nedan.
1. REN FRAKTION MATAVFALL - (52 ggr/år) 1)
Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.
Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.
Kärl
140 l - per kärl och tillfälle
Tillägg för ej utställt 140 l kärl vid ordinarie hämtning
370 l kärl vid ordinarie hämtning
Tillägg för ej utställt 370 l kärl vid ordinarie hämtning

Per gång
56,50 kr/gång
56,50 kr/gång
148,50 kr/gång
148,50 kr/gång

Matavfallstank/behållare
Besöksavgift - per timme
Behandlingsavgift - per ton

1 044 kr/timme
780 kr/ton

Bomkörning – tömning av matavfallstank har ej kunnat genomföras

Per år
2 938 kr/år

418 kr/gång

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen
På grund av vikten begränsas hämtning av matavfallskärl till kärl placerade inom 20 meter från fordonets
uppställningsplats

2 A. REN FRAKTION BRÄNNBART RESTAVFALL
HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER – (52 ggr/år) 1)
Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.
Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.
Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år)
Engångssäckar
120 l
160 l - 210 l
240 l
Kärl
370 l
660 l

Maxvikt (kg)
15
20
26

Per år
368 kr/år
Per år
1 224 kr/år
1 734 kr/år
2 040 kr/år
Per år
3 005 kr/år
4 371 kr/år

40
66

Större behållare
2 m3
8-10 m3 för containertömmande bil

Per år
19 042 kr/år
67 856 kr/år
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1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen

2B. OSORTERAD FRAKTION RESTAVFALL
HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER – (52 ggr/år) 1)
Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.
Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.
Per år
368 kr/år

Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år)
Engångssäckar
120 l
210 l
240 l
Kärl
140-370 l
660 l

Maxvikt (kg)
15
20
26

Per år
2 448 kr/år
3 469 kr/år
4 081 kr/år
Per år
6 011 kr/år
8 195 kr/år

40
66

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka 2)

614 kr/år

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen
2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök

3. TÖMNING AV STORBEHÅLLARE – 1 GÅNG PER VECKA
Källsortering av matavfall 1)
Djupbehållare 800 l - matavfall
Djupbehållare 800 l - restavfall
Djupbehållare 3 kbm - restavfall
Djupbehållare 3,5 kbm - restavfall
Djupbehållare 5 kbm - restavfall
Rabatt per m3 och tillfälle för andra säckstorlekar
Avgift per innersäck för restavfall
Osorterat (ingen utsortering av matavfall)
Djupbehållare 800 l
Djupbehållare 3 kbm
Djupbehållare 3,5 kbm
Djupbehållare 5 kbm
Rabatt per m3 och tillfälle för andra säckstorlekar
Avgift per innersäck för restavfall

51 kr/kbm
40 kr/säck

Per år
6 318 kr/år
5 278 kr/år
10 608 kr/år
13 260 kr/år
15 626 kr/år
2 652 kr/år
2 080 kr/år

51 kr/kbm
40 kr/säck

Per år
8 554 kr/år
23 010 kr/år
26 286 kr/år
28 912 kr/år
2 652 kr/år
2 080 kr/år

4. GROVSOPOR – ÅRSAVGIFT HÄMTNING 1 GÅNG/VECKA
Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton
Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka
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1 632 kr/ton
1 155 kr/år

5. Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter):
Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)
11-20 meter = 1 tillägg
21-30 meter = 2 tillägg
31-40 meter = 3 tillägg
41-50 meter = 4 tillägg
51-60 meter = 5 tillägg

Per år
739 kr/år
1 478 kr/år
2 219 kr/år
2 958 kr/år
3 698 kr/år

6. Extratjänster
Extra hämtning av sopor i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl
 120 l säck
54 kr/gång
 210 l säck
72 kr/gång
 240 l säck
103 kr/gång
 Kärl 140 l - matavfall
57 kr/gång
 Kärl 370 l – ren fraktion
57 kr/gång
 Kärl 370 l – blandad fraktion
115 kr/gång
 Kärl 660 l – ren fraktion
84 kr/gång
 Kärl 660 l – blandad fraktion
157 kr/gång
Hämtning lössopor/grovsopor i samband med ordinarie hämtning
Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning
Hyra per månad av 2 kbm behållare
Leveransavgift större behållare - per gång

380 kr/m3
614 kr/gång
304 kr/månad
739 kr/gång

7. Fettavskiljare
Tömning per gång 0-3 kbm
Tömning per gång 4-6 kbm
Tömning per gång 7-9 kbm
Tömning per gång 10-12 kbm
Tömning per gång 13-15 kbm
Behandlingsavgift per kbm

Per gång
1 175 kr/gång
1 711 kr/gång
2 249 kr/gång
2 785 kr/gång
3 323 kr/gång
195 kr/kbm

8. Tjänster under avveckling (inga nya abonnemang)
Hämtning vid budning 2 m3 behållare
Hämtning vid budning 8-10 m3 behållare

Per gång
551 kr/gång
1 482 kr/gång

350 l säckar – ren fraktion
350 l säckar – blandad fraktion
Extra säck i samband med ordinarie hämtning – 350 l säck
Hämtning 380 l kärl komp blandat avfall

Per år
2 856 kr/år
5 712 kr/år
142 kr/gång
7 940 kr/år

Hyresavgift 8-10 m3 behållare

582 kr/månad
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