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AVSNITT 1: 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1A Allmänt 
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna 

avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens 

försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 

avfallshantering stimuleras samt för att främja en effektiv hämtning. 

Avfallsavgiften består av grundavgift och abonnemangsavgift samt eventuella tillägg och extratjänster. 

1B Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler 
Kommunen ansvarar för hantering av hushållsavfall enligt 15 kap. 20 och 20a §§ miljöbalken. 

Uppdraget utförs av SRV återvinning AB (SRV). För kommunens avfallshantering gäller 

bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av 

miljöbalken samt kommunens avfallsföreskrifter. I föreskrifterna anges bland annat hur avfall ska 

sorteras. Farligt avfall får inte läggas i behållare för annat avfall.  

Alla bestämmelser i dessa föreskrifter avseende hushållsavfall, gäller även för annat avfall, som 

omfattas av kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga jämförligt avfall från 

verksamheter, slam från små avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare och bygg- och rivningsavfall 

som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 

1C Definitioner 
Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.  

Abonnemang Källsortering av matavfall innebär att matavfall och restavfall läggs i separata 

behållare. 

Abonnemang Osorterat innebär att matavfall och restavfall läggs i samma behållare. 

Abonnemang Sorterahemma är en typ av abonnemang med två kärl som vardera är 370 liter och 

indelat i fyra fack. Avfallslämnaren sorterar avfall i respektive fack restavfall, matavfall, förpackningar 

av papper, plast, glas och metall, tidningar. Det finns även en påhängsbehållare för småbatterier och 

ljuskällor. 

Dragväg är den väg som hämtningspersonal drar kärl från den plats där de står uppställda, till 

hämtningsfordonet, eller den väg som slang dras från slamsugningsfordon till anslutningspunkt på 

fastighetsinnehavarens anläggning. 

Enbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus och som används året runt, det vill 

säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.  

Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastig-

hetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och 

samfällighetsförening.  

Fastland avser hämtningsområde som utgörs av fastland och öar med fast, avgiftsfri, vägförbindelse 

som är farbar för hämtningsfordon.  
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Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Flerbostadshus motsvarar 

Skatteverkets definition av hyreshusenhet. Här ingår olika typer av upplåtelseformer, både hyresrätt och 

bostadsrätt. Vid tillämpning av denna avfallstaxa ingår även institutionsboende, se definition nedan, i 

begreppet flerbostadshus.  

Fritidshus är fastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt. Som fritidshus räknas även 

kolonistugor. 

Grundavgift är avgift som finansierar kostnader för administration och planering samt kostnader 

för återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, information och kundtjänst. 

Hushåll är lägenhet med eget kök, för boende i enbostadshus, i flerbostadshus eller i fritidshus.  

m3 eller kbm är förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container.  

Institutionsboende avser någon form av boende med gemensamma kök och sanitära anläggningar, 

exempelvis studentkorridorer, vissa former av vård- och äldreboende. 

Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att 

bruka eller nyttja fastighet, exempelvis via arrende.  

Skärgård avser hämtningsområde som utgörs av öar och kust som inte ingår i hämtningsområde 

Fastland, se definition ovan. 

Uppställningsplats för hämtningsfordon avser den plats där fordonet kan stanna på ett trafiksäkert sätt, 

längs en farbar väg, så nära behållaren som möjligt. 

Verksamheter är fastigheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall, exempelvis skolor, 

förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar med mera som inte 

utgörs av boende.  

I övrigt gäller samma definitioner som i kommunens avfallsföreskrifter samt i 15 kap. miljöbalken och 

avfallsförordningen (2020:614). 

 

1D Betalningsskyldig och betalningsmottagare  
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering, samt 

beställa tilläggstjänster enligt denna avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. Avgiften ska 

betalas till SRV återvinning AB (SRV).  

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter där människor vistas och det uppkommer hushållsavfall 

eller därmed jämförligt avfall. 

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att 

avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat 

sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

Fakturering av avfallsavgiften sker enligt det faktureringsintervall som fastställs av SRV. 

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från SRV och fastighetsinnehavare, 

ställas till nyttjanderättshavare. SRV kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte 

uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om 

fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till 

fastighetsinnehavaren. 
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1E Ägarbyte och ändring av abonnemang 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.  

Anmälan om byte av abonnemang ska vara SRV tillhanda senast 5 arbetsdagar innan förändringen kan 

träda i kraft.  

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska uppgifter enligt blankett för att kunna handläggas. Ingen 

förändring av abonnemang eller ägare medges retroaktivt och ingen återbetalning på grund av 

förändring av abonnemang eller ägare medges av avgifter som redan har fakturerats. 

1F Särskilt om abonnemangsavgifter  
I angiven avgift för enbostadshus och fritidshus gäller tömning av kärl samt kostnad för kärl, men inte 

kärlskåp. Kärlskåp går att hyra eller köpa separat. Inget avdrag i priset medges om kunden äger kärlen 

själv. 

De avgifter som anges för tömning av kärl gäller när kärl står uppställda inom normalt avstånd från den 

plats där hämtningsfordonet normalt stannar, vid farbar väg. Vid annan placering tillkommer avgift för 

dragväg. För enbostadshus och fritidshus med eget kärl avser normalt avstånd maximalt 1,5 meter. För 

enbostadshus med gemensamhetsanläggning, flerbostadshus och verksamheter avser normalt avstånd 

maximalt 10 meter. Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till 

uppställningsplats för fordon. 

I abonnemangsavgifter för enbostadshus, fritidshus och flerbostadshus ingår att boende får lämna grov-, 

el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, kemikalier etcetera) vid SRV:s 

återvinningscentraler.  

 

1G Felsorteringsavgift 
Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar har SRV 

rätt att debitera felsorteringsavgift. Om en kund, som har abonnemang som innebär att matavfall ska 

sorteras, under en längre period ändå inte sorterat ut matavfall eller vid upprepade tillfällen sorterat 

annat än matavfall i det bruna kärlet eller i facket för matavfall, kommer SRV efter skriftligt påpekande 

att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens abonnemang. Om ovanstående dialog inte 

leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-

er. Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till 

abonnemang Osorterat mat- och restavfall. 

1H Undantag, enligt kommunens avfallsföreskrifter 
Gemensam behållare: Kärl för enbostadshus kan delas mellan 2–3 hushåll, efter anmälan enligt 

kommunens avfallsföreskrifter. Varje hushåll betalar grundavgift och för kärl som delas fördelas 

avgiften lika på berörda fastighetsägare.  

Gemensamhetsanläggning: Med gemensamhetsanläggning menas när minst fyra enbostadshus eller 

fritidshus använder gemensamma kärl eller annan gemensam behållare för insamling av avfall. Faktura 

skickas antingen till varje enskild fastighetsinnehavare eller till samfällighetsförening, när det finns en 

sådan. 
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Uppehåll: Vid uppehåll i hämtning debiteras grundavgift, men inte abonnemangsavgift, under 

aktuell period. Vid uppehåll ska ingen hämtning av något slags avfall ske från fastigheten av SRV 

under uppehållsperioden. 

Hämtning i säck: Om fastighetsinnehavare får använda säck, genom undantag enligt 26 § i kommunens 

avfallsföreskrifter, ska enbostadshus och fritidshus betala avgift enligt avsnitt för Skärgård. Avgift för 

säck baseras på hämtning från fristående säckhållare. 

1I Avgifter när taxan inte kan tillämpas 
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är 

beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får SRV 

återvinning AB besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa. 
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AVSNITT 2: 

ENBOSTADSHUS  

 

Avgifter anges inklusive moms. 

 

Restavfall och utsorterat matavfall, liksom osorterat mat- och restavfall, hämtas normalt varannan 

vecka. 

Total årlig avgift = grundavgift + abonnemangsavgift + eventuella tillägg och extratjänster. 

 

2A. Grundavgift för enbostadshus 
 

Tabell 1 Grundavgift för enbostadshus 

Grundavgift Pris per hushåll och år 

Enbostadshus  1 260 kr 

  

2B. Abonnemang för enbostadshus - Fastland 
Enbostadshus kan välja mellan tre olika abonnemang:  

o Sorterahemma där åtta fraktioner samt batterier och glödlampor sorteras i två separata 

fyrfackskärl,  

o Källsortering av matavfall, där matavfall och restavfall läggs i två separata kärl, eller  

o Osorterat där mat- och restavfall läggs i ett och samma kärl. 

Matavfall kan också komposteras på den egna fastigheten. Egen kompost ska vara godkänd av 

kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för källsortering av matavfall. 

 

Tabell 2 Abonnemangsavgifter för enbostadshus – Sorterahemma 

Abonnemang Hämtning av Kärl 1 

varannan vecka och av 

Kärl 2 var fjärde vecka  

pris per år 

2 st. 370 liter fyrfackskärl  1 490 kr 
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Tabell 3 Abonnemangsavgifter för enbostadshus – Källsortering av matavfall 

Abonnemang Hämtning varannan 

vecka,  

pris per år 

Hämtning av restavfall 

var fjärde vecka,  

pris per år1 

140 l matavfall +  

140 l restavfall 

978 kr 756 kr 

140 l matavfall +  

190 l restavfall 

978 kr 756 kr 

140 l matavfall +  

240 l restavfall 

1 252 kr 1 028 kr 

 

 

Tabell 4 Abonnemangsavgifter för enbostadshus – Osorterat mat- och restavfall 

Abonnemang Hämtning varannan 

vecka, pris per år 

140 l osorterat mat- och restavfall 1 896 kr 

190 l osorterat mat- och restavfall 1 896 kr 

240 l osorterat mat- och restavfall 2 270 kr 

 

 

 

 

Tabell 5 Tilläggstjänst: Abonnemangsavgifter för enbostadshus – Extra kärl 

Abonnemang - Tillkommande kärl Hämtning varannan vecka, pris per år 

140 l restavfall 978 kr 

190 l restavfall 978 kr 

140 l osorterat mat- och restavfall 1 896 kr 

190 l osorterat mat- och restavfall 1 896 kr 

 

 

 

 

1 Månadshämtning förutsätter av kommunen godkänd kompostering eller källsortering av matavfall i separat kärl 

som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV tillsammans med kopia på godkänt beslut. 
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Tabell 6 Felsorteringsavgift 

Övriga avgifter Pris per kärl och tillfälle 

Felsorteringsavgift  500 kr 

 

 

 

Tabell 7 Extratjänster för enbostadshus med egna kärl 

Hämtning sker inom 1-3 dagar efter beställning. Hämtning utförs bara på helgfri vardag. 

Tjänst Pris  

Dragvägstillägg >1,5-10 meter. Pris per år  1 289 kr 

Dragvägstillägg 1,5–10 meter, enstaka tillfälle. Beställs minst två dagar i 

förväg. Pris per kärl och tillfälle 100 kr 

Extra hämtning av kärl utanför ordinarie hämtningsdag.  223 kr 

Hämtning av grovavfall från fastigheten per ton, minsta avgift 0,5 ton 834 kr 

Hämtning av kyl och frys 200 kr/st 

 

 

 

2C. Abonnemang för gemensamhetsanläggningar  
Gemensamhetsanläggningar erbjuds, där det är praktiskt möjligt, från minst fyra hushåll.  

Hushåll som ingår i gemensamhetslösning får beställa hämtning av grovavfall, mot avgift enligt Tabell 

28. 

Kärl 

I abonnemangsavgift för Källsortering av matavfall ingår kärl för restavfall och kärl för matavfall. I 

abonnemangsavgift för Osorterat mat- och restavfall ingår endast kärl för sådant osorterat avfall.  

 

För att få använda abonnemang Källsortering av matavfall krävs att det finns ett minimiantal av kärl för 

matavfall beräknat på 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall sorteras. 

 

Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd 

med kunden.  
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Tabell 8 Abonnemangsavgifter, kärl 

Abonnemang Volym behållare mindre, eller 

lika med 75 liter per hushåll 

och vecka 

Pris per hushåll och år 

Volym behållare mer än 75 

liter per hushåll och vecka 

 

Pris per hushåll och år 

Källsortering av matavfall 582 kr 699 kr 

Osorterat mat- och restavfall 1 143 kr 1 486 kr 

 

 

 

Bottentömmande behållare 

Bottentömmande behållare får inte rymma mer än 5 m3. Årskostnaden för abonnemanget delas mellan 

de fastighetsinnehavare som använder gemensamhetsanläggningen med bottentömmande behållare.  

 

För att få använda abonnemang med rörlig avgift för restavfall krävs att det även finns en minimivolym 

i behållare för matavfall beräknat på minst 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall 

sorteras.  

 

Förslag till placering av bottentömmande behållare ska godkännas av SRV innan installation. 

 

Om inte bottentömmande behållare används för både matavfall respektive restavfall, ska kärl användas, 

med avgifter enligt Tabell 0.  

 
Tabell 9 Abonnemangsavgifter, bottentömmande behållare 

Tjänst Pris per år hämtning en 

gång per vecka 

Pris per år hämtning 

varannan vecka 

Matavfall   

Upp till 1,0 kbm 9 306 kr 4 653 kr 

1,1 – 1,5 kbm 11 781 kr 5 890 kr 

1,6 – 2,5 kbm 16 732 kr 8 366 kr 

2,6 - 3,5 kbm 21 683 kr 10 842 kr 

Restavfall   

Upp till 1,5 kbm 9 220 kr 4 610 kr 

1,6 – 2,0 kbm 10 577 kr 5 289 kr 

2,1 – 3,0 kbm 14 085 kr 7 043 kr 

3,1 – 4,0 kbm 17 328 kr 8 664 kr 
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4,1 – 5,0 kbm 20 571 kr 10 285 kr 

Osorterat mat- och restavfall   

Upp till 1,5 kbm 17 316 kr 8 658 kr 

1,6 – 2,0 kbm 21 637 kr 10 818 kr 

2,1 – 3,0 kbm 30 277 kr 15 138 kr 

3,1 – 4,0 kbm 38 917 kr 19 459 kr 

4,1 – 5,0 kbm 47 559 kr 23 779 kr 

 
Tabell 10 Abonnemangsavgifter, kärl för matavfall respektive restavfall. Gäller i kombination med bottentömmande behållare 

för det ena avfallsslaget. 

Abonnemang Pris per kärl och år 

Matavfall 140 liter 845 kr 

Matavfall 370 liter 2 229 kr 

Restavfall 370 liter 1 657 kr 

Restavfall 660 liter 3 475 kr 

 

2D. Abonnemang för enbostadshus - Skärgård 
Förutsättningar för hämtning av avfall från fastigheter inom hämtningsområde Skärgård anges i 

kommunens avfallsföreskrifter.  

Enbostadshus med kärl vid den egna fastigheten kan välja mellan två olika abonnemang:  

o Källsortering av matavfall, där matavfall och restavfall läggs i två separata kärl, eller  

o Osorterat där mat- och restavfall läggs i ett och samma kärl. 

Avgifter och villkor enligt avsnitt 2B. Abonnemang för enbostadshus - Fastland gäller för ovanstående 

abonnemang. 

Enbostadshus med del i gemensamhetsanläggning betalar avgift enligt avsnitt 2C. Abonnemang för 

gemensamhetsanläggningar. 

Fastighetsinnehavare som, enligt kommunens avfallsföreskrifter, ska använda säck betalar avgift enligt 

detta avsnitt. 

 
Tabell 11 Abonnemangsavgift, säck 

Tjänst Avgift 

Säck, varannan vecka 1 637 kr 
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Tabell 12 Extratjänster för enbostadshus - Skärgård 

 Tjänst Pris per säck 

Dragvägstillägg 1,5-10 meter  1 289 kr 

Extra hämtning av säck vid ordinarie hämtning.  223 kr 
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AVSNITT 3: 

FRITIDSHUS 

 

Avgifter anges inklusive moms. 

Sommarhämtning sker under perioden vecka 18 till och med vecka 41. Hämtning sker normalt varannan 

vecka, 12 gånger per år. 

 

3A. Grundavgift fritidshus 
 

Tabell 13 Grundavgift för fritidshus 

Grundavgift Pris per hushåll och år 

Fritidshus 870 kr 

 

3B. Abonnemang med tömning av enskilda kärl för fritidshus – Fastland 
 

 

 

Tabell 14 Abonnemangsavgifter för fritidshus med enskilda kärl – Källsortering av matavfall 

Abonnemang Hämtning vid enskild 

fastighet, varannan vecka,  

pris per år 

Hämtning vid gemensam 

uppställningsplats, 

varannan vecka, 

pris per år 

140 l matavfall +  

190 l restavfall 

 Erbjuds inte 691 kr 

 

 

Tabell 15 Abonnemangsavgifter för fritidshus med enskilda kärl – Osorterat mat- och restavfall 

Abonnemang Hämtning vid enskild 

fastighet, varannan 

vecka,  

pris per år 

Hämtning vid gemensam 

uppställningsplats, 

varannan vecka, 

pris per år 

190 l osorterat mat- och restavfall 816 kr 691 kr 

240 l osorterat mat- och restavfall Erbjuds inte 1 556 kr 
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Tabell 16 Extratjänster för fritidshus, fastland 

Hämtning sker inom 1-3 dagar efter beställning. Hämtning utförs bara på helgfri vardag. 

Tjänst Pris 

Extra hämtning utan samband med ordinarie 

hämtning. Pris per kärl 

223 kr 

Hämtning av grovavfall per ton, minsta avgift 0,5 

ton 

834kr 

Hämtning av kyl och frys  200 kr/st 

 

3C. Abonnemang med tömning av gemensamhetsanläggning för fritidshus - 
Fastland 
I abonnemangsavgift för Källsortering av matavfall ingår kärl för restavfall och kärl för matavfall. I 

abonnemangsavgift för Osorterat mat- och restavfall ingår endast kärl för sådant osorterat avfall.  

 

För att få använda abonnemang Källsortering av matavfall krävs att det finns ett minimiantal av kärl för 

matavfall beräknat på 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall sorteras. 

 

Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd 

med kunden.  

 

Avgifterna enligt Tabell17 gäller när det finns en gemensam fakturamottagare, till exempel en 

samfällighetsförening. När det inte finns en sådan gäller avgifterna enligt Tabell 18 och faktura skickas 

till varje fastighetsinnehavare. 

 

Tabell 17 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priserna gäller vid samfakturering. 

Abonnemang Hämtning varje vecka 

Pris per kärl för restavfall 

eller osorterat avfall 

Hämtning varannan vecka 

Pris per kärl för restavfall 

eller osorterat avfall 

Källsortering, 370 liters kärl för 

restavfall och 140 liter för 

matavfall 

1 657 kr 1 330 kr 

Källsortering, 660 liters kärl för 

restavfall och 140 liter för 

matavfall 

3 475 kr 2 809 kr 

Osorterat mat- och restavfall, 

370 liter  

1 736 kr 1 406 kr 

Osorterat mat- och restavfall, 

660 liter 

3 553 kr 2 887 kr 
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Tabell 18 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priser gäller när faktura skickas till varje 

fastighetsinnehavare. 

Abonnemang Volym behållare för restavfall 

eller osorterat avfall mindre, 

eller lika med 75 liter per 

hushåll och vecka 

Pris per hushåll och år 

Volym behållare för restavfall 

eller osorterat avfall mer än 

75 liter per hushåll och vecka 

 

Pris per hushåll och år 

Källsortering av matavfall 612 kr 734 kr 

Osorterat mat- och restavfall 691 kr 829 kr 

 

 

3D. Abonnemang fritidshus - Skärgård 
Förutsättningar för hämtning av avfall från fastigheter inom hämtningsområde Skärgård anges i 

kommunens avfallsföreskrifter.  

Fritidshus med kärl vid den egna fastigheten ska betala avgifter enligt avsnitt 3B. 

Fritidshus med del i gemensamhetsanläggning betalar avgift enligt avsnitt 3C. 

Fastighetsinnehavare som, enligt kommunens avfallsföreskrifter, ska använda säck betalar avgift enligt 

detta avsnitt. 

 

Tabell 19 Hämtning av säck, 12 hämtningar per år 

Storlek Pris per år,  

hämtning vid enskild fastighet  

Säck 806 kr 

 

 

Tabell 20 Extratjänster för fritidshus - Skärgård 

Tjänst Pris per säck 

Extra säck i samband med ordinarie hämtning  223 kr 
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AVSNITT 4: 

FLERBOSTADSHUS 
 

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

 

4A. Grundavgift flerbostadshus  

 

Tabell 21 Grundavgift flerbostadshus 

Grundavgift Pris per lägenhet och år 

Flerbostadshus 576 kr 

 

4B. Abonnemang för flerbostadshus – kärl   
 

Avgifter för abonnemang beräknas genom avgift per kärl gånger antal kärl + eventuellt dragvägstillägg. 

 
Tabell 22 Avgifter för flerbostadshus med kärl 

Tjänst Pris per år,  

26 hämtningar 

Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 

hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Avgifter per kärl     

140 l, matavfall2 337 kr 674 kr 1 350 kr 2 024 kr 

370 l, matavfall Erbjuds inte 1 782 kr 3 566 kr 5 348 kr 

190 l, restavfall 317 kr 635 kr 1 268 kr 1 906 kr 

240 l, restavfall 401 kr 802 kr 1 604 kr 2 406 kr 

370 l, restavfall 616 kr 1 237 kr 2 474 kr 3 709 kr 

660 l, restavfall 1 101 kr 2 206 kr 4 412 kr 6 620 kr 

190 l, osorterat mat- 

och restavfall 
571 kr 1 143 kr 2 281 kr 3 430 kr 

240 l, osorterat mat- 

och restavfall 
721 kr 1 444 kr 2 880 kr 4 332 kr 

370 l, osorterat mat- 

och restavfall 
1 110 kr 2 227 kr 4 442 kr 6 679 kr 

 

 

2 Källsortering av matavfall kräver ett minst antal kärl för matavfall beräknat på 5 liter matavfall per lägenhet och 

vecka 
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660 l, osorterat mat- 

och restavfall 
1 980 kr 3 971 kr 7 921 kr 11 913 kr 

Felsorteringsavgift  

Felsorteringsavgift matavfall 500 kr per tillfälle och kärl 

 

 

  

Tabell 23 Tilläggsavgift för dragväg vid flerbostadshus med kärlhämtning. Pris per kärl. 

Tjänst Pris och per år,  

26 hämtningar 

Pris och per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Dragvägstillägg per påbörjad 

10 meter, utöver 10 meter 

433 kr 866 kr 1 731 kr 2 597 kr 

 

Tabell 24 Extrahämtning vid flerbostadshus med kärlhämtning 

Tjänst Avgift per kärl 

140 liter matavfall 739 kr 

370 l restavfall 742 kr 

660 l restavfall 757 kr 

370 l osorterat mat- och restavfall 759 kr 

660 l osorterat mat- och restavfall 788 kr 

 

 

 

4C. Abonnemang för flerbostadshus – bottentömmande behållare och sopsug 
 

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfall och vill kombinera detta med kärl för 

matavfall, gäller avgifter för kärl för matavfall enligt Tabell 3.  

 

Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 m3.  

 

Tabell 25 Bottentömmande behållare 

Tjänst Pris per år,  

26 hämtningar 

Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 hämtningar 

Matavfall     

Upp till 1,0 kbm 3 722 kr 7 445 kr 14 889 kr 22 334 kr 
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1,1 – 1,5 kbm 4 712 kr 9 425 kr 18 850 kr 

 

28 275 kr 

 

1,6 – 2,5 kbm 6 693 kr 13 385 kr 26 771 kr 

 

40 156 kr 

 

2,6 - 3,5 kbm 8 673 kr 17 346 kr 

 

34 692 kr 

 

52 038 kr 

 

3,6 – 5,0 kbm 11 643 kr 23 287 kr 

 

46 574 kr 

 

69 861 kr 

 

Restavfall     

Upp till 1,5 kbm 3 688 kr 7 375 kr 14 751 kr 22 126 kr 

1,6 – 2,0 kbm 4 336 kr 8 673 kr 17 345 kr 26 018 kr 

2,1 – 3,0 kbm 5 634 kr 11 267 kr 22 534 kr 33 800 kr 

3,1 – 4,0 kbm 6 931 kr 13 861 kr 27 722 kr 41 583 kr 

4,1 – 5,0 kbm 8 228 kr 16 455 kr 32 911 kr 49 366 kr 

Osorterat mat- 

och restavfall 

    

Upp till 1,5 kbm 6 926 kr 13 853 kr 27 706 kr 41 559 kr 

1,6 – 2,0 kbm 8 655 kr 17 309 kr 34 618 kr 51 928 kr 

2,1 – 3,0 kbm 12 111 kr 24 222 kr 48 444 kr 72 665 kr 

3,1 – 4,0 kbm 15 567 kr 31 134 kr 62 269 kr 93 403 kr 

4,1 – 5,0 kbm 19 023 kr 38 047 kr 76 094 kr 114 141 kr 

 

 

 

Tabell 26 Mobil sopsug, hämtnings- och behandlingsavgifter 

Tjänst Pris 

Behandling 626 kr per ton.       

Tömning mobil sopsug 2 486 kr per timme 

 

 

 

 

Tabell 27 Stationär sopsug, hämtnings- och behandlingsavgifter 

Tjänst Pris 

Behandling  626 kr per ton.  
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Tömning lastväxlarcontainer 1 413 kr per tömning 

 

 

 

4D. Grovavfall 
 

Tabell 28 Hämtning av grovavfall, för flerbostadshus 

Tjänst Pris  

Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år. 1 909 kr per ton 

Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år 1 353 kr/år 

Enstaka hämtning av grovavfall, efter 

beställning minidebitering 0,5 ton 667 kr per kbm 
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AVSNITT 5: 

VERKSAMHETER  
 

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

 

Abonnemang med osorterat mat- och restavfall för restauranger och storkök får endast användas när 

kommunen skriftligt medgivit undantag från krav på sortering av matavfall, enligt kommunens 

avfallsföreskrifter. 

 

Hämtning av grovavfall får beställas, mot avgift enligt Tabell . 

5A. Grundavgift verksamheter 
 

Tabell 29 Grundavgift för verksamheter 

Grundavgift Pris per år 

Verksamheter, kr per verksamhet på 

hämtningsadressen 

240 kr 

 

 

5B. Abonnemang med kärl 
 

Avgift tas ut även om kärl inte är framställt. Avgifter beräknas genom en framkörningsavgift per tillfälle 

+ avgift per kärl gånger antal kärl + eventuellt dragvägstillägg. 
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Tabell 30 Avgifter för tömning av kärl, per år 

Tjänst Pris per år,  

26 hämtningar 

Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Avgifter per kärl     

140 l, matavfall 2 932 kr 5 863 kr 11 726 kr 17 589 kr 

140 l, restavfall 1 530 kr 3 060 kr 6 120 kr 9 180 kr 

190 l, restavfall 1 966 kr 3 933 kr 7 865 kr 11 798 kr 

240 l, restavfall 2 250 kr 4 499 kr 8 999 kr 13 498 kr 

370 l, restavfall 3 450 kr 6 900 kr 13 801 kr 20 701 kr 

660 l, restavfall 5 561 kr 9 120 kr 18 240 kr 27 360 kr 

140 l, osorterat mat- 

och restavfall 

1 530 kr 3 060 kr 6 120 kr 9 180 kr 

190 l, osorterat mat- 

och restavfall 

4 382 kr 8 765 kr 17 530 kr 26 294 kr 

240 liter, osorterat mat- 

och restavfall 

4 382 kr 8 765 kr 17 530 kr 26 294 kr 

370 l, osorterat mat- 

och restavfall 

4 382 kr 8 765 kr 17 530 kr 26 294 kr 

660 l, osorterat mat- 

och restavfall 

4 455 kr 8 909 kr 17 819 kr 26 728 kr 

Felsorteringsavgift  

Felsorteringsavgift  500 kr per tillfälle och kärl  

 

 

 

Tabell 31 Dragvägstillägg  

Tjänst Pris och per 

år,  

26 

hämtningar 

Pris och per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Dragvägstillägg, per påbörjad 

10-tal meter, över 10 m 

433 kr 866 kr 1 731 kr 2 597 kr 
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Tabell 32 Extra hämtning 

Tjänst Pris per kärl eller 

säck 

Extra hämtning i samband med ordinarie tömning  

140 l (kärl), matavfall 105 kr 

140 l, kärl restavfall 72 kr 

190 l, kärl restavfall 72 kr 

240 l, kärl restavfall 72 kr 

370 l (kärl), restavfall 72 kr 

660 l (kärl), restavfall 162 kr 

370 l (kärl), osorterat mat- och restavfall 99 kr 

660 l (kärl), osorterat mat- och restavfall 220 kr 

Extra hämtning3   

140 l (kärl), matavfall 823 kr 

140 l kärl, restavfall 790 kr 

190 l kärl, restavfall 790 kr 

240 l kärl, restavfall 790 kr 

370 l (kärl), restavfall 790 kr 

660 l (kärl), restavfall 880 kr 

370 l (kärl), osorterat mat- och restavfall 818 kr 

660 l (kärl), osorterat mat- och restavfall 939 kr 

 

5C. Övriga abonnemang för hämtning 

Bottentömmande behållare 

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfall och vill kombinera detta med kärl för 

matavfall, eller tvärtom, gäller avgifter för kärl enligt avsnitt 5B.  

 

Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 m3. 

 

 

3 Vid hämtning utanför ordinarie hämtningsdag debiteras framkörningsavgift + avgift per behållare. 
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Tabell 33 Bottentömmande behållare 

Tjänst Pris per år,  

26 hämtningar 

Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 hämtningar 

Matavfall     

Upp till 1,0 kbm 3 722 kr 7 445 kr 14 889 kr 22 334 kr 

1,1 – 1,5 kbm 4 712 kr 9 425 kr 18 850 kr 28 275 kr 

1,6 – 2,5 kbm 6 693 kr 13 385 kr 26 771 kr 40 156 kr 

2,6 - 3,5 kbm 8 673 kr 17 346 kr 34 692 kr 52 038 kr 

3,6 – 5,0 kbm 11 643 kr 23 287 kr 46 574 kr 69 861 kr 

Restavfall     

Upp till 1,5 kbm 3 688 kr 7 375 kr 14 751 kr 22 126 kr 

1,6 – 2,0 kbm 4 336 kr 8 673 kr 17 345 kr 26 018 kr 

2,1 – 3,0 kbm 5 633 kr 11 267 kr 22 534 kr 33 800 kr 

3,1 – 4,0 kbm 6 931 kr 13 861 kr 27 722 kr 41 583 kr 

4,1 – 5,0 kbm 8 228 kr 16 455 kr 32 911 kr 49 366 kr 

Osorterat mat- 

och restavfall 

    

Upp till 1,5 kbm 6 926 kr 13 853 kr 27 706 kr 41 559 kr 

1,6 – 2,0 kbm 8 655 kr 17 309 kr 34 618 kr 51 928 kr 

2,1 – 3,0 kbm 12 111 kr 24 222 kr 48 444 kr 72 665 kr 

3,1 – 4,0 kbm 15 567 kr 31 134 kr 62 269 kr 93 403 kr 

4,1 – 5,0 kbm 19 023 kr 38 047 kr 76 094 kr 114 141 kr 

 

 

Tank för matavfall 

Matavfall kan malas ned i avfallskvarn kopplad till tank. Avgiften beräknas genom besöksavgift + 

behandlingsavgift. 

 
Tabell 34 Matavfallstank 

Matavfallstank Pris 

Besöksavgift 1 220 kr per timme 

Behandlingsavgift 913 kr per ton 

Bomkörning  489 kr per tillfälle 
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Tabell 35 Container 

Container Årspris tömning och 

hyra 

Behandlingsavgift Hämtningsintervall 

Osorterat 2 kbm 20 808 kr 626 kr per ton 1 gång per vecka 

Osorterat 9 kbm 63 575 kr 626 kr per ton 1 gång per vecka 

    

 

Fettavskiljare 

Avgift beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 

 
Tabell 36 Avgifter för tömning av fettavskiljare 

Tjänst Pris 

Tömning 0–3 m3 1 375 kr per tillfälle 

Tömning 4–6 m3 2 001 kr  

Tömning 7–9 m3 2 630 kr 

Tömning 10–12 m3 3 258 kr 

Tömning 13–15 m3 3 887 kr 

Behandlingsavgift 280 kr per m3 

Slangdragning utöver 10 meter 239 kr per påbörjade 10 meter 

Extra personal 343 kr per person och timme 

Avtalad tid för tömning, tillägg utöver avgift för 

tömning 

1 177kr  

Sug- och spolbil med ånga 2 160 kr per timme 

Specialfordon 2 949 kr per timme 
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AVSNITT 6: 

SLAMTÖMNING  
Avgifter anges inklusive moms. 

 

Avgifter beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 

 

När aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att ingen framkomlighet finns tas en avgift ut enligt 

nedan fastställd taxa. 

 

Definitioner, utöver de som anges i Avsnitt 1: 

Allmänna bestämmelser används följande begrepp avseende hämtning av slam: 

Ekonomitömning avser schemalagda tömningar, upp till två gånger per år, under veckor som aviseras i 

förväg av SRV. Ekonomitömning tecknas som abonnemang för de tömningar som bedöms behövas 

under ett år.  

Avtalad tömning avser tömning på tid som meddelats kunden. Beställning ska ske minst en vecka 

innan tömning, och tid för tömning planeras in och bestäms av SRV. 

Extra tömning avser tömning efter kundens beställning, utöver schema för ekonomitömning. 

Akut tömning avser tömning som sker inom 24 timmar efter kundens beställning. Tömning utförs 

dagtid, vardagar mellan kl. 7-16. 

Jourtömning avser tömning som sker efter kl. 16 på vardagar eller under helgdagar. 

 

6A Slamtömning Fastland 
Tabell 37 Tömningsavgift för slamtömning 

Typ av tömning Pris per tömning 

0–3 m3 

Pris per tömning 

3–6 m3 

Pris per påbörjad 

kbm  

över 6 m3 

Ekonomitömning  868 kr 1 173 kr 145 kr 

Avtalad tid för tömning  1 076 kr 1 381 kr 145 kr 

Extra tömning  1 201 kr 1 508 kr 145 kr 

Akut tömning  1 950 kr 2 255 kr 145 kr 

Jourtömning 4 357 kr 4 357 kr 145 kr 

Behandling  

Behandlingsavgift 148 kr per m3 brunns/tankvolym 
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Tabell 38 Övriga avgifter för slamtömning 

Tjänst Pris 

Slamavskiljare i direkt anslutning till annan 

anläggning och som töms i samband med denna 

231 kr per tömning (max 3 m3) 

Extra personal 428 kr per person och timme 

Behandling av filtermaterial från fosforfällor 1 535 kr per ton 

Ej framkomlig väg till brunn/tank 759 kr per tillfälle 

Slangdragning utöver 10 m 299 kr per påbörjat 10-tal meter4 

Extra arbete, till exempel spolning 1 472 kr per timme 

   

 

6B Slamtömning Skärgård 
 

Tabell 39 Tömningsavgift för slamtömning 

Typ av tömning Pris per tömning 

0–3 m3 

Pris per tömning 

3–6 m3 

Pris per påbörjad 

kbm  

över 6 m3 

Ekonomitömning  868 kr 1 173 145 kr 

Extra tömning inkl. färja 9 639 kr 9 639 kr 145 kr 

Behandling  

Behandlingsavgift 148 kr per m3 brunns-/tankvolym 

 

 

 

  

 

 

4 Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, d.v.s. mätningen kan komma att 

omfatta mark utanför fastighetsgränsen. Max 2 605 kr per tömningstillfälle och oberoende av om slamkärra 

används eller ej. 
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AVSNITT 7: 

LATRINHÄMTNING 
 

Avgifter anges inklusive moms. 

 

Kärl ska vara förslutet, framställt vid farbar väg och vid behov rengjort på utsidan. Krav på att märkning 

ska klistras fast på kärlet börjar gälla när SRV meddelar det. 

 
Tabell 40 Latrinhämtning för permanentboende 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning varannan vecka 7 368 kr per år 

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning 271 kr per kärl 

Extra kärl inom 5 arbetsdagar 1 120 kr per kärl 

Extra kärl inom 2 arbetsdagar 1 795 kr per kärl 

 

 

Tabell 9 Latrinhämtning för fritidshus 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning var tredje vecka, 8 

gånger per säsong 

3 307 kr per år 

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning 271 kr per kärl 

Extra kärl inom 5 arbetsdagar 1 120 kr per kärl 

Extra kärl inom 2 arbetsdagar 1 795 kr per kärl 

 


