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1 Allmänna bestämmelser
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.
Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i föreskrifter
för avfallshantering i Sigtuna kommun.

1.1 Principer
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. § 4
miljöbalken får ta ut för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Enligt
§ 5 i samma kapitel får avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering
främjas.
Kommunfullmäktige beslutar om taxan.

1.2 Definitioner
Bostad
En bostad ska vara avsedd för att bo i och ha ett kök med indraget vatten och
avlopp.
En- och tvåbostadshus
En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus,
enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som används för
permanentboende. Begreppet omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus för
permanentboende.
Flerbostadshus
Bostadshus med minst två våningar och minst tre lägenheter och där
lägenheterna ligger på varandra.
Fritidshus
Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver
hämtning av avfall året runt. Fritidshusen behöver dock, till skillnad från
andra bostäder, inte ha vatten och avlopp indraget för att omfattas av
bostadsbegreppet. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten
eller om det finns behov av hämtning av avfall året runt definieras fastigheten
som en- och tvåbostadshus.

Verksamheter
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som
genererar avfall som är jämförligt med hushållsavfall, till exempel affärer,

restauranger, skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som inte
utgörs av boende. Till verksamheter räknas även bostäder i speciella boenden
som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer samt
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verksamheter för vård och omsorg.
Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i
föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun samt 15 kap.
miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).

1.3 Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Sigtuna
kommun. Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
fastighetsägare. Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare.
Alla fastighetsinnehavare är skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall
till Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

1.4 Betalning och fakturering
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Sigtuna Vatten & Renhållning AB.
Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan.
Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att
hämta eller i de fall hämtning inte kunnat utföras.
Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från Sigtuna
Vatten & Renhållning AB och fastighetsinnehavare, ställas till
nyttjanderättshavare. Sigtuna Vatten & Renhållning AB kan häva denna
överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden.
Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren, vilket innebär att om
fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas
fakturorna till fastighetsinnehavaren.

1.5 Anmälan om ändring
Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar
beräkningen av avgiftens storlek, till exempel behållarvolym eller
hämtningsfrekvens ska meddelas skriftligt till Sigtuna Vatten & Renhållning
AB. Om ändring sker under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid
nästkommande ordinarie debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först
då anmälan om ändrade ägarförhållanden inkommit.

1.6 Om taxan saknar tillämpning
För tjänster som inte finns reglerade i denna taxa sker debitering av avgift
som bestäms av Sigtuna Vatten & Renhållning AB, baserat på de principer
som finns i denna taxa.

1.7 Avfallsavgifterna
Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och
behandling samt tilläggstjänster.
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1.7.1

Grundavgift

Grundavgiften bidrar till att finansiera de tjänster som alla hushåll har
tillgång till och kan nyttja som t.ex. tillgång till återvinningscentral och
återvinningshelger på bestämda platser. I grundavgiften ingår även
kommunens kostnader för övergripande arbete med planering och
uppföljning, administration, information, kundtjänst och fakturering.
En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare (delade kärl) eller
gemensamhetslösning, enligt 43-44 §§ i kommunens föreskrifter om
avfallshantering, betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus
enligt kapitel 2.1 och delar på rörlig avgift för abonnemanget, se kapitel 1.7.2.
För så kallade Attefallshus gäller grundavgiften för lägenheter, enligt
kapitel 3.1, när byggnaden används som bostad och abonnemang för
avfallshämtningen delas med huvudbyggnaden. Om abonnemang inte delas
med huvudbyggnaden ska varje bostad betala var sin grundavgift enligt
kapitel 2.1.
1.7.2

Rörlig avgift och tilläggstjänster

Avgifterna finansierar kostnader för till exempel insamling, transport,
eventuell eftersortering och behandling av avfall från hushåll och
verksamheter.
En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare eller
gemensamhetslösning, enligt 43-44 §§ i kommunens föreskrifter om
avfallshantering, delar på rörlig avgift för abonnemanget. När hushåll ingår i
gemensamhetslösning, enligt 44 §, får abonnemang med rörliga avgifter för
flerbostadshus enligt kapitel 3.2 användas.

1.8 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna
Uppehåll
Vid uppehåll i tömning, enligt 67 § i Sigtuna kommuns föreskrifter om
avfallshantering, debiteras grundavgift under hela uppehållsperioden, men
inte rörlig avgift.

1.9 Indexuppräkning av taxan
Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring
av avgifterna får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex
A12:1 MD. Förändringen räknas med augusti månad 2020 som basmånad,
varvid basmånadens indextal jämförs med indextalet för augusti månad
innevarande år. Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift
inklusive moms. Styrelsen för Sigtuna Vatten & Renhållning AB fattar beslut
om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år.
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2 Avgifter för en- och tvåbostadshus samt fritidshus
med egna abonnemang
2.1 Grundavgift
Tabell 1 Grundavgift, kr per bostad och år
Kundkategori

Avgift

En- och tvåbostadshus

1 070 kr

Fritidshus

740 kr

2.2 Rörlig avgift
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg,
inom 1,5 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan
placering tillämpas dragvägstillägg enligt kapitel 2.3.3.
Avgifterna enligt tabell 2 gäller även när matavfall hemkomposteras.

Tabell 2 Året runt, tömning och behandling, kr per år
Abonnemang

Antal tömningar
per år
(kärl 1 + kärl 2)

Avgift

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2

26 + 13

1 190 kr

Fyrfackskärl, kärl 1

26

1 190 kr

Tvåfackskärl1 370 liter, för matavfall
respektive restavfall

26

1 600 kr

1.

Om insatsfack tas bort från kärl 1 av fyrfackskärlen klassas
abonnemanget om till abonnemang med tvåfackskärl.
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Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41.

Tabell 3 Fritidshus, tömning och behandling, kr per år
Abonnemang

Antal tömningar
per år
(kärl 1 + kärl 2)

Avgift

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2

13 + 7

640 kr

Fyrfackskärl, kärl 1

13

640 kr

Tvåfackskärl1 370 liter, för matavfall
respektive restavfall

13

900 kr

1.

Om insatsfack tas bort från kärl 1 av fyrfackskärlen klassas
abonnemanget om till abonnemang med tvåfackskärl.
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2.3 Tilläggstjänster
2.3.1

Extra abonnemang - kärl

Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang med ytterligare
kärl, utöver ordinarie abonnemang med fyrfackskärl.

Tabell 4 Avgift för extra kärl, kr per kärl och år
Abonnemang

Antal
tömningar
per år

Avgift

Extra fyrfackskärl Kärl 1

26

1 600 kr

Extra fyrfackskärl Kärl 2

13

640 kr

Extra tvåfackskärl

26

1 600 kr

Extra 190 liters enfackskärl för restavfall

26

2 720 kr

Extra 140 liters enfackskärl för matavfall

26

2 420 kr

2.3.2

Extra tömningar och extra säck

Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan beställa
extra tömning av kärl eller använda extra säck. Extra tömning av Kärl 2
erbjuds inte.
Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och
ställas ut bredvid ordinarie kärl. Hämtning sker i samband med
nästkommande ordinarie hämtningstillfälle för Kärl 1. Endast sorterat
restavfall får läggas i säcken.
Extra tömningar av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar.

Tabell 5 Avgift för extra tömningar kärl och extra säck, kr per säck
eller kärl
Tjänst

Avgift

Extra säck, max 15 kg

100 kr

Extra tömning av kärl, gäller för Kärl 1, tvåfackskärl och
enfackskärl, 190 liter eller 140 liter kärl

410 kr
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2.3.3

Dragväg

Tabell 6 Dragväg, kr per kärl och år
Antal tömningar per år och
tömningsfrekvens

Avstånd
1,5 - 10 meter

Avstånd
10 - 30 meter1

En- och tvåbostadshus, avgift
per kärl
26 gånger per år, varannan vecka

300 kr

900 kr

13 gånger per år, var fjärde vecka

250 kr

450 kr

13 gånger per år, varannan vecka, under
vecka 16-41

250 kr

450 kr

7 gånger per år, var fjärde vecka, under
vecka 16-41

80 kr

240 kr

Fritidshus, avgift per kärl

1. Längre än 10 meter och upp till och med 30 meter. Dragväg längre än 10 meter tillåts bara
om det finns särskilda skäl, enligt 41 § kommunens avfallsföreskrifter.

2.3.4

Trädgårdsavfall

Hämtning av trädgårdsavfall kan ske via abonnemang och hämtning sker
under vecka 17-44. Abonnemanget kan väljas av en- och tvåbostadshus i
centrala Sigtuna, Märsta och Rosersberg

Tabell 7 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall, kr per kärl och år

Trädgårdsavfall, 370 liters kärl
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Antal
hämtningar
per säsong

Avgift

14

630 kr

2.3.5

Elavfall

Fastighetsinnehavare med en- och tvåfamiljshus kan beställa hämtning av elavfall.
Varje kolli får väga högst 15 kg och ska kunna förflyttas med hjälp av en säckkärra.
Beställning ska göras minst sex arbetsdagar innan önskad hämtning. Kommunens
avfallsorganisation avgör vilken dag avfallet hämtas.
I grundavgiften för en- och tvåfamiljshus ingår en (1) hämtning av kyl eller frys eller
övrig vitvara eller hämtning av upp till en kubikmeter av annat elavfall per
kalenderår. Den avgift som anges i detta avsnitt avser hämtningar utöver det som
ingår i grundavgiften.

Tabell 8 Avgift för hämtning av elavfall utöver det som ingår i
grundavgiften
Tjänst

Avgift

Elavfall, kr per m3

690 kr

Kyl, frys och vitvara, kr per st

690 kr
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3 Avgifter för flerbostadshus
3.1 Grundavgift
Tabell 9 Grundavgift, kr per år
Kundkategori

Avgift

Flerbostadshus, kr per lägenhet

680 kr

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall
För att få taxa för sorterat restavfall ska matavfall sorteras ut och läggas i 140 liter
kärl som är avsedd för matavfall. Underjordsbehållare eller bottentömmande
behållare får också användas för matavfall.
För flerbostadshus ingår kostnaderna för det antal matavfallskärl som behövs, i
avgifterna för sorterat restavfall. För underjordsbehållare eller bottentömmande
behållare ingår en (1) matavfallsbehållare per restavfallsbehållare. För ytterligare
behållare debiteras avgift för hämtning enligt Tabell 14. Matavfall hämtas med som
mest samma antal hämtningar som restavfall.
3.2.1

Insamling i kärl

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom
1,5 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas
dragavståndstillägg enligt kapitel 3.3.2.

Tabell 10 Avgift för sorterat restavfall med året runt hämtning, kr per
kärl och år
Kärl, volym

26 ggr/år

52 ggr/år

(Varannan
vecka)

(Varje vecka)

104 ggr/år

156 ggr/år

(Två gånger per
vecka)

(Tre gånger per
vecka)

190 liter

1 096 kr

2 192 kr

5 567 kr

Erbjuds inte

240 liter

1 384 kr

2 768 kr

7 032 kr

Erbjuds inte

370 liter

2 134 kr

4 268 kr

10 840 kr

18 565 kr

660 liter

3 806 kr

7 613 kr

19 337 kr

33 116 kr
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Tabell 11 Avgift för blandat (osorterat) mat- och restavfall året runt, kr
per kärl och år
Kärl, volym

26 ggr/år

52 ggr/år

(Varannan
vecka)

(Varje vecka)

190 liter

2 520 kr

240 liter

104 ggr/år
(Två gånger per

156 ggr/år

vecka)

(Tre gånger per
vecka)

5 041 kr

12 803 kr

Erbjuds inte

3 184 kr

6 367 kr

16 173 kr

Erbjuds inte

370 liter

4 908 kr

9 816 kr

24 933 kr

42 700 kr

660 liter

8 755 kr

17 510 kr

44 475 kr

76 167 kr

3.2.2

Insamling i vippcontainer, underjordsbehållare och
bottentömmande behållare

I abonnemangsavgiften för sorterat restavfall i underjordsbehållare eller
bottentömmande behållare ingår kostnader för hämtning av restavfall samt hämtning
av matavfall i enlighet med kapitel 3.2.
Vid start eller avslut av abonnemang för vippcontainer eller bottentömmande
behållare tillkommer avgift för utställning respektive hemtagning med 1 800 kr per
behållare och tillfälle.

Tabell 12 Avgift för hämtning och behandling av restavfall, kr per
behållare och år.
Typ av behållare och
volym

26 ggr/år

52 ggr/år

(Varannan vecka)

(Varje vecka)

104 ggr/år
(Två gånger per
vecka)

Vippcontainer1
6 kbm

31 840 kr

63 670 kr

127 340 kr

42 450 kr

84 900 kr

169 790 kr

Upp till 3 kbm

13 000 kr

26 000 kr

64 000 kr

3,1 – 5 kbm

21 600 kr

43 300 kr

112 500 kr

Upp till 1,4 kbm

6 720 kr

13 400 kr

33 000 kr

1,5 – 2,6 kbm

12 420 kr

24 800 kr

64 500 kr

8 kbm
Underjordsbehållare

2

Bottentömmande1

1. Tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation. I avgiften ingår hyra.
2. För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäck, se Tabell 15.
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Tabell 13 Avgift för hämtning och behandling av blandat (osorterat)
mat- och restavfall, kr per behållare och år.
Typ av behållare och
volym

26 ggr/år

52 ggr/år

(Varannan vecka)

(Varje vecka)

104 ggr/år
(Två gånger per
vecka)

Vippcontainer1
6 kbm

73 220 kr

146 440 kr

292 890 kr

97 630 kr

195 260 kr

390 520 kr

29 900 kr

59 800 kr

148 000 kr

49 680 kr

99 590 kr

258 750 kr

Upp till 1,4 kbm

15 460 kr

30 820 kr

75 000 kr

1,5 – 2,6 kbm

28 570 kr

57 040 kr

148 350 kr

8 kbm
Underjordsbehållare

2

Upp till 3 kbm
3,1 – 5 kbm
Bottentömmande

1

1. Tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation. I avgiften ingår hyra.
2. För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäck, se Tabell 15.

Tabell 14 Avgift för hämtning av matavfall utöver den behållare som
ingår utan avgift enligt kapitel 3.2, kr per behållare och år.
Typ av behållare och volym

26 ggr/år

52 ggr/år

(Varannan vecka)

(Varje vecka)

28 000 kr

55 850 kr

31 870 kr

59 730 kr

Underjordsbehållare1
Upp till 3 kbm
Bottentömmande

2

Upp till 3 kbm

1. För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäck, se Tabell 15.
2. Tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation. I avgiften ingår hyra.
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Tabell 15 Avgift för insatssäck för underjordsbehållare, kr per år
Tjänst

Byte av insatssäck i
underjordsbehållare,
inklusive säck

26 ggr/år

52 ggr/år

(Varannan
vecka)

(Varje vecka)

2 340 kr

3 780 kr
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104 ggr/år
(Två gånger
per vecka)

9 360 kr

3.3 Tilläggstjänster
3.3.1

Extra tömning

Extra tömningar av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar.

Tabell 16 Avgift för extra tömning av kärl, kr per tillfälle
Tjänst

Avgift

Kärl 140-370 liter, kr per kärl

410 kr

Kärl 660 liter, kr per kärl

410 kr

Avgift vid bomkörning1, kr per hämtställe

410 kr

1. Om beställd extra tömning av kärl inte kan utföras på grund av hinder, debiteras
avgift för så kallad bomkörning.

Tabell 17 Avgifter för extra tömning av vippcontainer,
underjordsbehållare eller bottentömmande behållare. Vid extra tömning
debiteras avgift för tömning + viktavgift.
Tjänst

Avgift

Tömning av vippcontainer, kr per tillfälle

710 kr

Tömning av underjordsbehållare eller
bottentömmande markplacerad behållare, kr per
tillfälle

830 kr

Sorterat restavfall, kr/ton

1 050 kr

Sorterat matavfall, kr/ton

-

Blandat mat- och restavfall (osorterat), kr/ton
Avgift vid bomkörning1, kr per behållare

2 000 kr
710 kr

1. Om beställd extra tömning av behållare inte kan utföras på grund av hinder,
debiteras avgift för så kallad bomkörning.
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3.3.2

Dragavstånd för kärl

I de fall fastighetsinnehavaren har beställt abonnemang med tillägg för dragväg
hämtas kärl med längre avstånd än 1,5 meter mot avgift.
Avgift för dragväg utgår per kärl, baserat på tömningsintervall och avstånd mellan
kärlets placering och hämtningsfordonets uppställningsplats.

Tabell 18 Avgift för dragväg, kr per kärl och per år:
Tömningsintervall

Avstånd
1,5 - 10 meter

Avstånd
10 - 30 meter1

140-370 liter

660 liter

140-370 liter

660 liter

26 gånger per år

260 kr

900 kr

510 kr

1 800 kr

52 gånger per år

640 kr

1 790 kr

1 280 kr

3 570 kr

104 gånger per år

1 610 kr

4 650 kr

3 210 kr

9 290 kr

156 gånger per år

2 250 kr

8 040 kr

4 490 kr

16 090 kr

1. Längre än 10 meter och upp till och med 30 meter.

3.3.3

Elavfall

Kunder som har elavfallsrum, kan beställa hämtning av elavfall mot avgift
och hämtning sker en gång per månad enligt schema. Insamling sker från av
kunden ordnad insamlingslösning i elavfallsrum. I elavfallsrum ingår allt
elavfall (inklusive enstaka kyl och frys). Kundens insamlingslösning behöver
vara godkänd av Sigtuna Vatten & Renhållning AB.
Kunder som inte har elavfallsrum, kan beställa hämtning av kyl och frys samt
övriga vitvaror och hämtas då mot avgift vid farbar väg eller i soprum.

Tabell 19 Avgifter för beställd hämtning av kyl och frys och övriga
vitvaror
Tjänst

Avgift

Hämtning från elavfallsrum en gång per månad,
kr per år

1 660 kr

Kyl, frys och övriga vitvaror, kr per st
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690 kr

4 Avgifter för verksamheter
4.1 Grundavgift
När verksamheter delar behållare med boende, antingen i en- och tvåbostadshus eller
i flerbostadshus, debiteras grundavgift per verksamhet på hämtningsadressen och
grundavgift per hushåll enligt kapitel 2.1 för en- och tvåbostadshus eller enligt
kapitel 3.1 för lägenhet beroende på aktuell fastighet, samt rörlig avgift för aktuellt
abonnemang.
När verksamheter har eget abonnemang ingår grundavgiften i den rörliga avgiften
respektive i viktavgift, enligt kapitel 4.2.

Tabell 20 Grundavgift, kr per år.
Kundkategori

Avgift

Verksamheter, kr per verksamhet på
hämtningsadressen

410 kr

4.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall
För att få abonnemang för sorterat restavfall ska matavfall sorteras ut och läggas i
140 liter kärl som är avsedd för matavfall. Underjordsbehållare eller
bottentömmande behållare får också användas för matavfall.
För verksamheter ingår ett 140 liter kärl för matavfall per hämtadress. Matavfall
hämtas med som mest samma antal hämtningar som restavfall. För ytterligare kärl
för matavfall, eller annan typ av behållare t.ex. underjordsbehållare, debiteras avgift
per behållare, enligt
Tabell 23 för kärl och enligt Tabell 30 för container.
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4.2.1

Insamling i kärl

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom
1,5 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas
dragavståndstillägg enligt kapitel 4.3.2.

Tabell 21 Avgift för sorterat restavfall med året runt hämtning, kr per
kärl och år
Kärl,
volym

13 ggr/år

26 ggr/år

52 ggr/år

(En gång i
månaden)

(Varannan
vecka)

(Varje vecka)

140 liter

602 kr

927 kr

190 liter

Erbjuds inte

240 liter

104 ggr/år
(Två gånger

156 ggr/år

per vecka)

(Tre gånger
per vecka)

1 853 kr

Erbjuds inte

Erbjuds inte

1 258 kr

2 515 kr

6 389 kr

Erbjuds inte

Erbjuds inte

1 589 kr

3 177 kr

8 070 kr

Erbjuds inte

370 liter

Erbjuds inte

2 449 kr

4 898 kr

12 442 kr

21 308 kr

660 liter

Erbjuds inte

4 369 kr

8 737 kr

22 193 kr

38 008 kr

Tabell 22 Avgift för sorterat restavfall med hämtningsperiod vecka 16 vecka 41, kr per kärl och år
Kärl,
volym

13 ggr/år
(Varannan vecka säsong)

(Varje vecka säsong)

26 ggr/år

140 liter

519 kr

1 038 kr

190 liter

704 kr

1 409 kr

240 liter

890 kr

1 779 kr

370 liter

1 372 kr

2 743 kr

660 liter

2 446 kr

4 893 kr
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Tabell 23 Avgift för sorterat matavfall, utöver första kärlet, med året
runt hämtning, kr per kärl och år
Kärl,
volym
140 liter

26 ggr/år

52 ggr/år

(Varannan
vecka)

(Varje vecka)

556 kr

1 112 kr

104 ggr/år
(Två gånger per

156 ggr/år

vecka)

(Tre gånger per
vecka)

2 825 kr

4 837 kr

Tabell 24 Avgift för sorterat matavfall, utöver första kärlet, med
hämtningsperiod vecka 16 - vecka 41, kr per kärl och år
Kärl,
volym
140 liter

13 ggr/år
(Varannan vecka säsong)

(Varje vecka säsong)

26 ggr/år

314 kr

628 kr

Tabell 25 Avgift för blandat (osorterat) mat- och restavfall året runt, kr
per kärl och år
Kärl,
volym

26 ggr/år

52 ggr/år

(Varannan vecka)

(Varje vecka)

104 ggr/år
(Två gånger per

156 ggr/år

vecka)

(Tre gånger per
vecka)

140 liter

2 131 kr

4 263 kr

Erbjuds inte

Erbjuds inte

190 liter

2 893 kr

5 785 kr

14 695 kr

Erbjuds inte

240 liter

3 654 kr

7 308 kr

18 562 kr

Erbjuds inte

370 liter

5 633 kr

11 266 kr

28 616 kr

49 007 kr

660 liter

10 048 kr

20 096 kr

51 044 kr

87 419 kr

Tabell 26 Avgift för blandat (osorterat) mat- och restavfall med
hämtningsperiod v 16-41, kr per kärl och år
Kärl, volym

13 ggr/år
(Varannan vecka säsong)

(Varje vecka säsong)

26 ggr/år

140 liter

1 190 kr

2 390 kr

190 liter

1 620 kr

3 240 kr

240 liter

2 050 kr

4 090 kr

370 liter

3 150 kr

6 310 kr

660 liter

5 630 kr

11 250 kr
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4.2.2

Insamling i fyrfackskärl eller tvåfackskärl

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom
1,5 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas
dragavståndstillägg enligt kapitel 4.3.2. När verksamhet delar abonnemang med
boende i en- och tvåbostadshus debiteras även grundavgift enligt kapitel 2.1.

Tabell 27 Fyrfackskärl, tömning och behandling, kr per år
Abonnemang

13 ggr/år

26 ggr/år

(En gång i månaden)

(Varannan vecka)

Fyrfackskärl, kärl1 1

Erbjuds inte

Fyrfackskärl1, kärl 2

640 kr

Tvåfackskärl 370 liter, för matavfall
respektive restavfall

Erbjuds inte

1 600 kr
Erbjuds inte
1 600 kr

1. Insatsfack ska användas för att abonnemang med fyrfackskärl ska gälla. I annat fall ska
abonnemanget ändras till annat alternativ.
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4.2.3

Insamling i vippcontainer, underjordsbehållare och
bottentömmande behållare

I abonnemangsavgiften för sorterat restavfall i vippcontainer, underjordsbehållare
eller bottentömmande behållare ingår kostnader för hämtning av restavfall samt
hämtning av matavfall i enlighet med kapitel 4.2.
Vid start eller avslut av abonnemang för vippcontainer eller bottentömmande
behållare tillkommer avgift för utställning respektive hemtagning med 1 800 kr per
behållare och tillfälle.

Tabell 28 Avgift för hämtning och behandling av restavfall, kr per
behållare och år.
Typ av behållare och
volym

26 ggr/år

52 ggr/år

(Varannan vecka)

(Varje vecka)

104 ggr/år
(Två gånger per
vecka)

Vippcontainer1
6 kbm

36 540 kr

73 080 kr

146 150 kr

48 720 kr

97 440 kr

194 870 kr

15 442 kr

30 855 kr

77 820 kr

25 714 kr

51 428 kr

129 700 kr

Upp till 1,4 kbm

7 710 kr

15 380 kr

30 760 kr

1,5 – 2,6 kbm

14 250 kr

28 460 kr

74 030 kr

8 kbm
Underjordsbehållare
Upp till 3 kbm
3,1 – 5 kbm
Bottentömmande

2

1

1. Tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation. I avgiften ingår hyra.
2. För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäck, se Tabell 15.
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Tabell 29 Avgift för hämtning och behandling av blandat (osorterat)
mat- och restavfall, kr per behållare och år.
Typ av behållare och
volym

26 ggr/år

52 ggr/år

(Varannan vecka)

(Varje vecka)

104 ggr/år
(Två gånger per
vecka)

Vippcontainer1
6 kbm

77 900 kr

155 700 kr

311 400 kr

103 800 kr

207 600 kr

415 200 kr

35 240 kr

70 470 kr

178 990 kr

58 720 kr

117 440 kr

298 310 kr

Upp till 1,4 kbm

17 730 kr

35 370 kr

70 750 kr

1,5 – 2,6 kbm

32 780 kr

65 460 kr

170 270 kr

8 kbm
Underjordsbehållare

2

Upp till 3 kbm
3,1 – 5 kbm
Bottentömmande

1

1. Tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation. I avgiften ingår hyra.
2. För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäck, se Tabell 15.

Tabell 30 Avgift för hämtning och behandling av matavfall utöver den
behållare som ingår utan avgift enligt kapitel 4.2, kr per behållare och år.
Typ av behållare och volym

26 ggr/år

52 ggr/år

(Varannan vecka)

(Varje vecka)

15 370 kr

30 600 kr

19 250 kr

34 480 kr

Underjordsbehållare1
Upp till 3 kbm
Bottentömmande

2

Upp till 3 kbm

1. För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäck, se Tabell 15.
2. Tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation. I avgiften ingår hyra.
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4.2.4 Insamling i lastväxlarcontainer, med eller utan komprimator
För tömning debiteras tömningsavgift och viktavgift.
Vid start eller avslut av abonnemang för container tillkommer avgift för utställning
respektive hemtagning med 1 800 kr per container och tillfälle. När kommunens
avfallsorganisation tillhandahåller container tillkommer hyra. Komprimatorcontainer
tillhandahålls inte av kommunens avfallsorganisation.

Tabell 31 Avgift för tömning av lastväxlarcontainer.
Viktavgift tillkommer.
Tjänst

13 ggr/år

26 ggr/år

(En gång i
månaden)

(Varannan
vecka)

52
ggr/år
(Varje
vecka)

104
ggr/år
(Två

156
ggr/år

260
ggr/år

gånger per
vecka)

(Tre
gånger per
vecka)

(Varje
vardag
året runt)

Tömning av
lastväxlarcontainer
20– 30 kbm, kr per
container och år

21 990

43 980

87 960

175 910

268 790

439 800

Tömning av
komprimatorcontai
ner 20– 30 kbm, kr
per container och år

24 550

49 100

98 200

196 410r

300 100

491 000

Hyra för
lastväxlarcontainer,
kr per månad

4.2.5

1 250 kr

Viktavgift vid tömning av vippcontainer, underjordsbehållare
eller bottentömmande behållare

Tabell 32 Viktavgift, kr per ton
Avfallsslag

Avgift

Sorterat restavfall, kr/ton

1 430 kr

Sorterat matavfall, kr/ton

0 kr

Blandat mat- och restavfall, kr/ton

2 330 kr
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4.3 Tilläggstjänster
4.3.1

Extra tömning

Extra tömningar av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar.
Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och ställas
bredvid ordinarie restavfallskärl. Hämtning sker i samband med nästkommande
ordinarie hämtningstillfälle.

Tabell 33 Avgift för extra tömning av kärl, kr per tillfälle
Tjänst

Avgift

Kärl 140-370 liter, kr per kärl

410 kr

Kärl 660 liter, kr per kärl

410 kr

Fyrfackskärl, kärl 1 eller kärl 2, eller tvåfackat kärl 370 liter, kr
per kärl

410 kr

Säck, max 15 kg, kr per säck

100 kr

Avgift vid bomkörning1, kr per hämtställe

410 kr

1. Om beställd extra tömning av kärl inte kan utföras på grund av hinder, debiteras
avgift för så kallad bomkörning.

För container utan schemalagda tömningar tillkommer avgift för hyra, enligt Tabell
44. Vid utställning och hemtagning av container tillkommer avgift enligt Tabell
45.

Tabell 34 Avgift för extra tömning eller budning av storbehållare. Vid
extra tömning debiteras avgift för tömning + viktavgift.
Tjänst

Avgift

Tömning av vippcontainer, kr per tillfälle

710 kr

Tömning av underjordsbehållare eller krantömmande
markplacerad behållare, kr per tillfälle

830 kr

Tömning av lastväxlare eller komprimator

1 800 kr

Sorterat restavfall, kr/ton

1 430 kr

Sorterat matavfall, kr/ton

0 kr

Blandat mat- och restavfall, kr/ton

2 330 kr

Avgift vid bomkörning1, kr per storbehållare

710 kr

1. Om beställd extra tömning av storbehållare inte kan utföras på grund av hinder,
debiteras avgift för så kallad bomkörning.
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4.3.2

Tillfälliga kärl vid evenemang eller arrangemang

För tillfällig användning av kärl debiteras avgift för utkörning och hemtagning. Hyra
ingår i avgiften. Avgift för tömning och eventuell extratömning debiteras enligt
kapitel 4.3.1.

Tabell 35 Avgift för tillfälliga kärl
Tjänst

Avgift

Utkörning och hemtagning, per kärl
4.3.3

1 110 kr

Dragavstånd för kärl

I de fall fastighetsinnehavaren har beställt abonnemang med tillägg för dragväg
hämtas kärl med längre avstånd än 1,5 meter mot avgift.
Avgift för dragväg utgår per kärl, baserat på tömningsintervall och avstånd mellan
kärlets placering och hämtningsfordonets uppställningsplats.

Tabell 36 Avgift för dragväg, kr per kärl och per år:
Tömningsintervall

Avstånd
1,5 - 10 meter

Avstånd
10 - 30 meter1

140-370 liter

660 liter

140-370 liter

660 liter

13 gånger per år

200 kr

450 kr

380 kr

900 kr

26 gånger per år

260 kr

900 kr

510 kr

1 800 kr

52 gånger per år

640 kr

1 790 kr

1 280 kr

3 570 kr

104 gånger per år

1 610 kr

4 650 kr

3 210 kr

9 290 kr

156 gånger per år

2 250 kr

8 040 kr

4 490 kr

16 090 kr

1. Längre än 10 meter och upp till och med 30 meter.
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5 Grovavfall
5.1 Hämtning av kolli från en- och tvåbostadshus samt
fritidshus
Varje kolli får väga högst 15 kg och ska kunna förflyttas av en person med hjälp av
en säckkärra.
Hämtning sker efter beställning. Beställning ska göras minst sex arbetsdagar innan
önskad hämtning. Kommunens avfallsorganisation avgör vilken dag avfallet hämtas.

Tabell 37 Avgift för hämtning av grovavfall
Tjänst

Avgift

Upp till 3 kolli

550 kr

Därutöver debiteras per kolli

420 kr

5.2 Kärl för grovavfall för flerbostadshus och verksamheter
För flerbostadshus och verksamheter kan abonnemang för tömning av grovavfall i
kärl tecknas mot avgift.

Tabell 38 Avgift för grovavfall i kärl
Kärl, volym

13 ggr/år
(En gång i månaden)

1 570 kr

660 liter, kr per kärl och år

690 kr

Extra tömning 660 liter kärl,
kr per kärl och tillfälle
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5.3 Container för grovavfall
5.3.1

Schemalagda tömningar av container för grovavfall som står
hos kund året runt

Vid regelbunden och schemalagd tömning av container för grovavfall debiteras
tömningsavgift. Hyra för container ingår i avgiften vid schemalagd tömning.
Vid utställning och hemtagning av container tillkommer avgift enligt kap 5.3.6.

Tabell 39 Avgift för schemalagda tömningar, kr per container och år.
Hämtningsintervall

13 ggr/år

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

(En gång i
månaden)

(Varannan
vecka)

(Varje
vecka)

(Två gånger
per vecka)

6 kbm

14 270 kr

28 550 kr

62 800 kr

148 440 kr

8 kbm

19 030 kr

38 060 kr

83 730 kr

197 920 kr

Vippcontainer

5.3.2

Schemalagda tömningar av container som transporteras till och
från flerfamiljshus

Container ställs ut senast under fredagen och hämtas tidigast under efterföljande
måndag. Utställning och hemtagning sker under normal arbetstid. I avgiften ingår
utställning, hyra och hemtagning. Viktavgift tillkommer.
Beställning ska göras senast december året innan.

Tabell 40 Avgift för container, per container och år. Viktavgift
tillkommer.
Behållarstorlek
20 – 30 kbm
(beroende på
tillgänglighet)

6 ggr/år

12 ggr/år

(Varannan månad)

(En gång per månad)

21 000 kr
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42 000 kr

5.3.3

Tillfällig container för grovavfall

Vid tillfällig container för grovavfall debiteras avgift för utställning, hyra, viktavgift
och hemtagning, enligt tabellen nedan. Vid behov av extra tömning utöver
hemtagning av container debiteras avgift för tömning och viktavgift.
Beställning ska göras senast sex arbetsdagar innan utställning.

Tabell 41 Avgifter för tillfällig container
Tjänst

Vippcontainer
6 eller 8 kbm

Container
20 – 30 kbm
(beroende på
tillgänglighet)

Avgift för utställning av
container, kr per tillfälle.

1 800 kr

1 800 kr

Avgift för hemtagning av
container, kr per tillfälle.
Viktavgift tillkommer.

1 800 kr

1 800 kr

Avgift för extra tömning av
container, kr per tillfälle

1 390 kr

3 470 kr

Avgift för hyra av
container, kr per dygn

140 kr

140 kr

Viktavgift brännbart
grovavfall, kr per ton

1 290 kr

1 290 (1 170) kr

Viktavgift blandat
grovavfall, kr per ton

2 100 kr

2 100 kr

550 kr

550 kr

Viktavgift ris, kr per ton
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5.3.4

Budad tömning av container för grovavfall

Vid budad tömning av container med grovavfall debiteras avgifter enligt nedan.
För container utan schemalagda tömningar tillkommer avgift för hyra, enligt Tabell
44.
Vid utställning och hemtagning av container tillkommer avgift enligt Tabell 45.
Viktavgift tillkommer enligt Tabell 43.

Tabell 42 Avgift för budad tömning, kr per container och tömning.
Behållarvolym

Avgift per tömning

Upp till 8 kbm

1 390 kr

20 – 30 kbm

3 470 kr

5.3.5

Viktavgifter grovavfall

Tabell 43 Viktavgifter för grovavfall, kr/ton
Avfallsslag

Avgift, kr per ton

Viktavgift brännbart grovavfall, kr per
ton

1 290 kr

Viktavgift blandat grovavfall, kr per ton

2 100 kr

Viktavgift ris, kr per ton

5.3.6

550 kr

Hyra och utställning av container

Tabell 44 Avgift för hyra av container:
Period

Vippcontainer 6-8 kbm

Lastväxlarcontainer 20-30 kbm

Dag

140 kr

140 kr

Månad

500 kr

1 250 kr
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Tabell 45 Avgift för utställning och hemtagning av container, kr
per behållare och tillfälle. Vid hemtagning tillkommer viktavgift.
Tjänst

Avgift

Utställning

1 800 kr

Hemtagning

1 800 kr

5.4 Grovavfall från verksamheter
I de fall abonnent har önskemål om hämtning av grovavfall anges avgifter i kap 5.2
och 5.3.
Mindre mängder grovavfall och byggavfall från verksamheter får lämnas på
återvinningscentral mot en avgift på 310 kr/m3 avfall.
Verksamheter kan även köpa klippkort med 10 klipp. För varje klipp ingår
avlämning av maximalt 3 m3 avfall till återvinningscentral. Ett klippkort kostar 4 110
kr.
Mottagande på återvinningscentral av kylmöbler från verksamheter kostar 990 kr per
styck.

6 Särskilda avgifter
6.1 Felsorteringsavgift
Om abonnenten inte sorterar enligt kommunens sorteringsanvisningar debiteras en
avgift för felsortering. Om felsorteringen anses vara av betydelse för möjligheterna
att behandla avfallet har kommunen rätt att inte tömma avfallsbehållaren och
anmoda abonnenten att vidta rättelse innan nästa tömningstillfälle. Avgiften debiteras
per avfallsbehållare och tömningstillfälle.

Tabell 46 Avgift vid felsortering, kr per behållare och
tömningstillfälle
Typ av behållare, avsedd för matavfall, restavfall eller
grovavfall

Avgift

Kärl

200 kr

Vippcontainer, underjordsbehållare eller bottentömmande
behållare
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1 250 kr

6.2 Byte av kärlstorlek, utställning av fler kärl eller
hemtagning av kärl
Tabell 47 Avgift för hantering av kärl, kr per kärl
Tjänst

Avgift

Byte av kärlstorlek, utkörning1 av fler kärl
eller hemtagning av kärl

490 kr

1. För ny kund sker utkörning av kärl utan avgift.
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7 Avfall från små avloppsanläggningar och
fettavskiljare
7.1 Slam från små avloppsanläggningar
Hämtningspris beräknas utifrån storlek på behållare. Avgiften avser tömning och
behandling. Tilläggsavgifter för slangdragning, extra arbete m m, se kapitel 7.2.

Tabell 48 Avgift per tömning av sluten tank, slamavskiljare,
minireningsverk, toabod m m, kr per tillfälle
Tjänst

Avgift
per tömning

Regelbunden tömning, schemalagd, upp till 4 kbm1

790 kr

Budad tömning (inom 7 dagar efter beställning), upp till 4 kbm1

1 120 kr

Expresstömning (inom 24 timmar efter beställning), upp till 4 kbm1

1 600 kr

Akut tömning (inom 6 timmar efter beställning), upp till 4 kbm1

2 240 kr

För volym över 4 kbm tillkommer, utöver avgift ovan

120 kr/kbm

1. Gäller när tömning tar normal tid att tömma. När tömning tar längre tid än 30 minuter
tillkommer avgift enligt kapitel 7.2.

7.2 Tilläggsavgifter vid tömning av små
avloppsanläggningar
Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av slamavskiljare,
sluten tank, minireningsverk, fosforfilter, toabod m m, ordinarie avgifter enligt
tabell ovan tillkommer.

Tabell 49 Tilläggsavgifter vid tömning av små
avloppsanläggningar, kr per tillfälle
Tjänst

Avgift

Slangdragning över 25 m

40 kr/ 5 m slang

Framkörningsavgift då tömning inte har kunnat utföras
på grund av hinder, så kallad bomkörning
Timkostnad för extra arbete1

750 kr/tillfälle
1 190 kr/timme

Timkostnad för extra personal

590 kr/timme

1. Gäller vid exempelvis extra arbete vid framgrävning av brunnslock, spolning, återfyllning
av anläggning och vid oskälig tömningstid, när tömning tar längre tid än 30 minuter.
Gäller även om avfall måste transporteras till annan mottagare på grund av att det
innehåller grus eller andra felaktiga fraktioner. Vid behov av extra personal tillkommer
kostnad för extra personal enligt denna tabell.
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Spolning och återfyllning av anläggning ingår inte i ordinarie arbete vid tömning.
Grus och andra fraktioner i slammet som gör att slammet måste levereras till andra
mottagningsanläggningar debiteras med timkostnad för transport och för
destruktionsavgift enligt aktuell mottagares avgifter.

7.3 Fosforfällor
Tabell 50 Avgift för hämtning av fosforfiltermaterial, kr per
hämtningstillfälle
Tjänst

Avgift

Hämtning av fosforfiltermaterial, per anläggning och
tillfälle

1 230 kr

Viktavgift, per 100 kg

130 kr

7.4 Fett från fettavskiljare
Hämtningspris beräknas utifrån storlek på behållare. Tilläggsavgifter för
slangdragning, extra arbete m m, se kapitel 7.5.

Tabell 51 Avgift för tömning av fettavskiljare, kr per
tömningstillfälle
Tjänst

Avgift per tömning

Regelbunden tömning, schemalagd, upp till 1 kbm

1 400 kr

Budad tömning (inom 7 dagar efter beställning), upp till 1
kbm

1 590 kr

Expresstömning (inom 24 timmar efter beställning), upp
till 1 kbm

2 000 kr

Akut tömning (inom 6 timmar efter beställning), upp till 1
kbm

3 670 kr

För volym över 1 kbm tillkommer, utöver avgift ovan
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800 kr/kbm

7.5 Tilläggsavgifter vid tömning av fettavskiljare
Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av fettavskiljare,
ordinarie avgifter enligt tabell ovan tillkommer.

Tabell 52 Tilläggsavgifter vid tömning av fettavskiljare, kr per
tillfälle
Tjänst

Avgift

Slangdragning över 25 m

40 kr/ 5 m slang

Framkörningsavgift då tömning inte har kunnat utföras
på grund av hinder, så kallad bomkörning
Timkostnad för extra arbete1

750 kr/tillfälle
1 190 kr/timme

Timkostnad för extra personal

590 kr/timme

1. Gäller vid exempelvis extra arbete vid spolning och vid oskälig tömningstid, t.ex. vid fel
på anläggningen. Gäller även om avfall måste transporteras till annan mottagare på grund
av att det innehåller grus eller andra felaktiga fraktioner. Vid behov av extra personal
tillkommer kostnad för extra personal enligt denna tabell.

8 Latrin
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning. Latrin hämtas vid tomtgräns i av
Sigtuna Vatten & Renhållning AB tillhandahållen latrinbehållare.
Engångslatrinbehållare ingår i avgiften. Om hämtning ej kunnat genomföras utgår en
avgift för bomkörning.

Tabell 53 Avgift för latrinhämtning, kr per hämtningstillfälle
Tjänst

Avgift

Latrinhämtning, kr per latrinbehållare och tillfälle

750 kr

Utkörning av latrinbehållare ej i samband med
hämtning, kr per leveransplats

210 kr

Bomkörning

750 kr

Hushållen kan även kompostera latrin på den egna fastigheten efter ansökan till
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
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