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1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.
1.1 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 främjar en effektiv hämtning.
1.2 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar
utfärdade med stöd av miljöbalken samt föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun. I föreskrifter
om avfallshantering för Södertälje kommun anges bland annat hur avfall ska sorteras.
1.3 Definitioner
Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.
Delat abonnemang innebär att två eller tre närliggande en och tvåfamiljshus eller fritidshus använder
gemensam behållare efter anmälan enligt föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun.
En‐ och tvåfamiljshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, utom fastigheter för fritidshus, det
vill säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende. Fastigheter för fritidshus som har behov av
hämtning av avfall året runt ska räknas som en‐ och tvåfamiljshus.
Fast avgift är avgift som finansierar kostnader för administration och planering samt kostnader för
återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, information och kundservice.
Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.
Flerfamiljshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Fritidshus är fastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt.
Gemensam avfallslösning är när fler än tre en‐ och tvåfamiljshus eller fritidshus delar på en eller flera behållare
för avfall.
Hemsortering är en typ av abonnemang med två kärl som vardera är indelat i fyra fack. Avfallslämnaren
sorterar avfall i respektive fack restavfall, matavfall, förpackningar av papper, plast, glas och metall och
tidningar. I abonnemanget ingår även ett påhängskärl för glödlampor och batterier.
Hushåll är lägenhet för boende, i en‐ och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.
Kbm är förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och botten‐tömmande behållare.
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Kommunalt avfall är avfall från hushåll. Även avfall som påminner om hushållens avfall men som uppkommer i
verksamheter är kommunalt avfall. Ett exempel är städsopor från personalutrymmen. Kommunen har också
ansvar för att samla in och behandla slam från enskilda avlopp, trots att det enligt miljöbalken inte ingår i
begreppet kommunalt avfall.
Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller
nyttja fastighet, exempelvis via arrende.
Med Renhållare menas Telge Återvinning.
Restavfall är det avfall som finns kvar när farligt avfall, matavfall, förpackningar och tidningar har sorterats ut.
Returpapper definieras som ”kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper”. Tidningar
definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam och kataloger. Kontorspapper och pocketböcker utgör inte
returpapper.
Rörlig abonnemangsavgift är avgift som i huvudsak finansierar hämtningskostnader såsom kostnader för bl.a.
behållare, fordon, bränsle och löner. Den rörliga avgiften ska även täcka behandlingskostnader såsom
kostnader för förbränning med energiutvinning, biologisk behandling samt omlastnings‐ och
transportkostnader.
Samfällighetsförening är en juridisk person. Medlemmarna är ägarna till de deltagande fastigheterna. En
samfällighetsförening, för ägande och skötsel av gemensamhetsanläggning för avfallshantering, träder i
fastighetsägarens ställe med avseende på betalningsansvar för avgifter enligt denna avfallstaxa.
Verksamheter är fastigheter där det uppstår kommunalt avfall, exempelvis skolor, förskolor, restauranger,
sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar, kontor m m som inte utgörs av boende.
Toalettvagn är tillfällig mobil toalett som normalt töms med slamsugningsfordon. Toalettbod och bajamaja
ingår i detta begrepp.
I övrigt gäller samma definitioner som i föreskrifter om avfallshantering i Södertälje kommun.
1.4 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 skall betalas
till renhållaren.
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.
Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från renhållaren och fastighetsinnehavare,
ställas till nyttjanderättshavare. Renhållaren 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.
1.5 Ägarbyte och ändring av abonnemang
Anmälan om uppsägning, ägarbyte eller byte av abonnemang ska vara renhållaren tillhanda senast 7
arbetsdagar innan förändringen kan träda i kraft.
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Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska uppgifter för att kunna handläggas. Anmälan görs på blankett
tillhandahållen av renhållaren. Ingen förändring av abonnemang eller ägare medges retroaktivt.
Vid uppsägning och ägarbyte, där anmälan inkommit till renhållaren senare än enligt ovan, återbetalas inte
redan fakturerade avgifter eller avgifter som faktureras innan förändring registrerats.
Se föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun angående ansökan om uppehåll.
1.6 Hämtningsområde
I Södertälje kommun finns två hämtningsområden:


Hämtningsområde 1 utgörs av fastland och öar med väg‐ eller broförbindelse.



Hämtningsområde 2 utgörs av öar utan väg‐ eller broförbindelse.

1.7 Fast avgift
Fast avgift ska betalas för samtliga fastigheter, d.v.s. för alla en‐ och tvåfamiljshus, fritidshus, alla lägenheter i
flerfamiljshus och alla verksamheter där det uppstår kommunalt avfall.
1.8 Abonnemang för en‐ och tvåfamiljshus samt fritidshus
De alternativ med avseende på storlek på kärl och tömningsintervall som erbjuds framgår av kapitel 0.
Matavfall och restavfall ska sorteras och läggas i olika påsar. I abonnemang ingår kärl samt påsar att förpacka
matavfall i.
Abonnemang för hemsortering
I abonnemang för hemsortering av restavfall, matavfall, förpackningar av papper, plast, glas, metall och
tidningar ingår två fyrfackskärl med påhängsbehållare för glödlampor och batterier samt påsar att förpacka
matavfall i. Kärlen är märka med siffra 1 respektive 2.
Kärl 1
Kärl 1 töms varannan vecka året om. I det läggs utsorterat matavfall som packats i särskild påse. Restavfall läggs
i valfri plastpåse (ej säck). Dessutom finns fack för pappersförpackningar, färgat glas och hårdplast i kärlet.
Förpackningarna läggs lösa i kärlet.
Kärl 2
Kärl 2 töms en gång i månaden. Här sorteras tidningar, ofärgat glas och förpackningar av mjukplast och metall.
Abonnemang för mat‐ och restavfall
Matavfall ska läggas i särskild påse. Restavfall läggs i valfri plastpåse (ej säck). I abonnemanget ingår ett kärl
samt påsar att förpacka matavfall i.
Period för hämtning från fritidshus
Från fritidsfastighet sker hämtning under perioden från vecka 18 till vecka 39.
1.9 Abonnemang för flerfamiljshus
De alternativ med avseende på storlek och tömningsintervall som erbjuds framgå i kapitel 0.
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Matavfall och restavfall ska sorteras och läggas i olika påsar. I abonnemang ingår kärl samt påsar att förpacka
matavfall i.
Avfall får inte komprimeras.
Container får endast användas tillfälligt i avvaktan på långsiktig lösning eller om det finns särskilda skäl. Farligt
avfall får inte läggas i container för kommunalt avfall.
Mindre flerfamiljshus inom de områden där hemsorteringsfordonen normalt körs, får använda fyrfackskärl för
hemsortering.
Om fastighetsinnehavaren väljer att använda bottentömmande behållare, sopsug eller kärlskåp, köps sådan in
av fastighetsinnehavaren. Installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavaren. Behållare samt
placering skall alltid godkännas av renhållaren.
I samtliga typer av abonnemang ingår påsar att förpacka matavfall i.
1.10 Abonnemang för verksamheter
De alternativ med avseende på storlek och tömningsintervall som erbjuds framgår av kapitel 0.
Verksamheter med motsvarande mängd avfall som ett en‐ och tvåfamiljshus kan välja att använda små påsar
för matavfall, som får läggas i samma kärl som restavfall.
Verksamheter inom de områden där hemsorteringsfordonen normalt körs får använda fyrfackskärl för
hemsortering om avfallsmängden inte är större än att sådant abonnemang räcker till.
Avfall får inte komprimeras.
Verksamheter med större mängd matavfall ska ha abonnemang med separat kärl för matavfall eller sluten tank
kopplad till avfallskvarn. Kombitank får inte installeras utan huvudmannens godkännande (Föreskrift om
avfallshantering för Södertälje kommun, Bilaga 1, pkt 2). Inköp, installation och markarbeten ansvaras och
bekostas av fastighetsinnehavaren. Placering av tank måste godkännas av renhållaren.
Container får endast användas tillfälligt i avvaktan på långsiktig lösning eller om det finns särskilda skäl. Farligt
avfall får inte läggas i container för kommunalt avfall.
Om fastighetsinnehavaren väljer att använda bottentömmande behållare eller kärlskåp, köps sådan in av
fastighetsinnehavaren. Installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavaren.
Från verksamheter med abonnemang för hämtning enbart under sommarperioden sker hämtning från vecka 18
till vecka 39.
I samtliga abonnemang ingår påsar att förpacka matavfall i.
1.11 Tilläggstjänster
Dragavstånd
Kärl ska normalt placeras vid tomtgräns vid tömningsfordonets uppställningsplats, senast kl. 06.00 på
tömningsdagens morgon. Kärl ska vara vänt enligt anvisning.
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Om kärlet ska hämtas inne på tomten, eller om vägen inte är farbar för tömningsfordonet fram till kärlet vid
fastighetsgränsen, eller om annan plats överenskommits där tömningsfordonet inte kan stanna intill kärlet,
tillkommer avgift för dragavstånd för samtliga typer av fastigheter. Detta är en tilläggstjänst som bara utförs
om den ingår i valt abonnemang eller på annat sätt är beställd i förväg i samråd med renhållaren. Avståndet
räknas från tömningsfordonets ordinarie stoppställe till avfallsbehållaren.
Renhållaren avgör om dragavstånd över 3 meter är tillämpningsbart. Avgift utgår alltid när dragavstånd längre
än 3 meter.
Renhållaren avgör i samråd med fastighetsinnehavaren när kärlet är placerat på annat sätt än vid
tömningsfordonet uppställningsplats.
Extra tömning av behållare med abonnemang
Kunder med abonnemang kan beställa extra tömning mot avgift. Extra tömning sker inom 2 arbetsdagar från
beställning.
Om ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av omständigheter som abonnenten råder över (t ex
snö eller andra hinder på vägen) uteblir tömningen. Efter särskild beställning, och när avfallsinnehavaren rättat
till problemet, kan en extra tömning utföras mot avgift.
Grovavfall
Grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas vid återvinningscentral. Hushåll kan besöka återvinningscentralen 25
gånger per år utan avgift. Ytterligare besök sker mot avgift. Vid ett besök får fordon väga max 3,5 ton och ha en
max last på 3 kbm per besök, vilket ungefär motsvarar en personbil med släpvagn.
Hushållens grovavfall kan även lämnas till Rullande återvinning.
Verksamheter kan lämna grovavfall vid återvinningscentral, mot avgift.
Utöver ovanstående kan grovavfall hämtas om fastighetsinnehavaren beställer tjänsten från renhållaren, mot
avgift. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg, eller på lämplig plats som överenskommits mellan
fastighetsinnehavaren och renhållaren.
Grovavfall som utgörs av farligt avfall, exempelvis skrymmande elavfall, hämtas inte tillsammans med annat
grovavfall.
Latrin
Vid behov kan abonnemang tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av latrin. I fritidsabonnemang med
schemalagd hämtning ingår 6 hämtningar mellan vecka 18–39. I abonnemanget ingår 9 stycken tunnor att
nyttja vid dessa hämtningstillfällen. Om ytterligare tunna behövs kan det beställas mot extra avgift. Om
hämtning behövs utöver schema beställs det mot ytterligare extra avgift.
Latrin hämtas i engångsbehållare, som ska vara placerad vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren
ska vara märkt med kundens namn och fastighetsbeteckning. När latrinbehållaren hämtas lämnas samtidigt en
ny behållare.
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Kärlen får ej toppfyllas. Allt avfall ska vara inne i behållaren. Lock ska vara väl stängt och behållaren ska vara
rengjort utvändigt.
1.12 Avfall från enskilda avlopp och fettavfall
Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk
och fosforfällor för toalettavlopp och BDT‐vatten samt fettavskiljare.
Schemalagd tömning ska beställas senast 30 dagar innan första tömningen. Schemalagd tömning erbjuds under
period på året som renhållaren bestämt för aktuellt område och tömningsdag bestäms av renhållaren.
Abonnemang med tömning enligt beställt schema löper tills fastighetsinnehavaren anmäler ändring av
abonnemanget.
De avgifter som anges i tabellerna gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och
anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd debiteras extra avgift.
Om locket väger över 15 kg, om det behövs framgrävning eller om tömning av annan anledning inte kan utföras
av en person, debiteras extra avgift.
1.13 Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning
Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens föreskrifter för avfallshantering.
Delat abonnemang
När upp till tre närboende fastighetsinnehavare delar abonnemang faktureras fast avgift per hushåll till
respektive fastighetsinnehavare. Faktura för den rörliga avgiften, för det abonnemang som väljs, skickas till en
av de berörda fastighetsinnehavarna. Fastighetsinnehavarna reglerar själva kostnaden mellan sig.
Gemensam avfallslösning
Fler än tre fastighetsinnehavare kan använda gemensamma kärl eller gemensam
bottentömmande behållare, om förutsättningarna enligt föreskrifter om avfallshantering för Södertälje
kommun är uppfyllda.
Om fastighetsinnehavare gemensamt väljer att använda bottentömmande behållare eller kärlskåp, köps sådan
in av fastighetsinnehavare. Installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavare.
Uppehåll av abonnemang
Vid uppehåll i tömning debiteras fast avgift, men inte rörlig tömnings‐ och behandlingsavgift, under aktuell
period. Vid uppehåll sker ingen hämtning av något slags avfall från fastigheten.
1.14 Felsorteringsavgift och hantering
Om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar har renhållaren rätt att debitera en felsorteringsavgift. Vid
felsortering kommer fastighetsägaren att kontaktas och felet påpekas. Om felsortering upprepas en andra gång
faktureras felsorteringsavgift.
Om behållare för matavfall, restavfall och grovavfall innehåller elektronik eller farligt avfall lämnas behållaren
kvar otömd. När fastighetsägare eller nyttjanderättshavaren har packat om och tagit bort felaktigt sorterat
avfall kan tömning ske. Tömning sker vid nästa ordinarie hämtningstillfälle alternativt finns möjlighet att
beställa budning mot avgift.
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Överfull behållare innebär att avfall inte ryms i behållaren, det vill säga; faller ur kärlet vid tömning, om avfallet
är betydligt över kanten, om lock saknas eller att locket inte går att stänga. Om behållaren uppenbart inte
räcker till för det avfall som uppkommer vid fastigheten, trots upprepade påpekanden, kan Renhållaren
anpassa abonnemanget till rådande förhållanden.
1.15 Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas
Vid byte av kärl debiteras avgift.
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 renhållaren besluta om
avgifter baserat på principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per timme.
Miljönämnden har möjlighet att ta ut en avgift för att behandla ansökningar gällande avfallshantering.
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2 AVGIFTSDOKUMENT
Taxan för kommunalt avfall är uppdelad i en fast avgift och en rörlig abonnemangsav‐gift.
Årsavgift = fast avgift per hushåll eller verksamhet + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter för
tilläggstjänster.
2.1 En‐ och tvåfamiljshus och fritidshus
Information om vad som gäller för de olika typerna av tjänsterna finns i kapitel 0 och kapitel 1.13.
I kapitel 2.1.5 anges avgifter för olika tilläggstjänster.
För en‐ och tvåfamiljshus i samfällighetsförening, se kapitel 0.
2.1.1

Fast avgift för en‐ och tvåfamiljshus

Observera att rörlig avgift tillkommer beroende på val av abonnemang.
Fastighet

Fast avgift
per hushåll och år

En‐ och tvåfamiljshus

1 170 kr

Uppehåll

1 170 kr

2.1.2 Abonnemang för en‐ och tvåfamiljshus i hämtningsområde 1
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg.

2.1.2.1 Abonnemang för hemsortering i fyrfackskärl
Matavfall ska sorteras ut i särskild påse.
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i en‐ och tvåfamiljshus och som sorterar ut och komposterar
allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång var 4:e vecka.
Avgift per år:
Kärlstorlek

Tömning av kärl 1
var 14:e dag

Tömning av kärl 1

1

var 4:e vecka1, 2

240 + 240 liter

1 190 kr

595 kr

370 + 370 liter

1 230 kr

615 kr

1. Kärl nr 2 töms var fjärde vecka
2. Hemkompostering ska anmälas till kommunens miljökontor.

Extra kärl för restavfall, gäller i kombination med kärl för hemsortering enligt tabell ovan. Avgift per år:
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En‐ och tvåfamiljshus, året runt

Kärlstorlek

Tömning
var 14:e dag

140 liter

1 230 kr

2.1.2.2 Abonnemang för mat‐ och restavfall i samma kärl
Matavfall sorteras ut i särskild påse och läggs i samma kärl som restavfallspåsen.
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i en‐ och tvåfamiljshus som sorterar ut och komposterar allt
matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång var 4:e vecka eller en gång var
8:e vecka.
Avgift per år:
Kärlstorlek

Tömning

Tömning

var 14:e dag

var 4:e vecka1

Tömning
var 8:e vecka1

140 liter

Erbjuds inte

580 kr

235 kr

190 liter

1 575 kr

1025 kr

Erbjuds inte

240 liter

2 190 kr

1 550 kr

Erbjuds inte

1. Hemkompostering ska anmälas till kommunens miljökontor.

2.1.2.3 Gemensam avfallslösning för fler än tre fastigheter
Detta kapitel gäller för en‐ och tvåfamiljshus som inte har eget kärl för avfall, men som får egen faktura.
För samfällighetsförening gäller kapitel 0.
Matavfall ska sorteras ut i särskild påse.
Förutsättningar anges i kapitel 1.13. Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid farbar väg.
Avgift per hushåll och år:
Typ av avfallsbehållare

Tömning

Tömning

var 14:e dag

var 14:e dag med anmäld kompost1

Hemsortering

790 kr

705 kr

Kärl för mat‐ och restavfall

875 kr

790 kr

1. Hemkompostering ska anmälas till kommunens miljökontor.
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Tilläggstjänster för en‐ och tvåfamiljshus samt fritidshus
2.1.3

Fast avgift för fritidshus

Observera att rörlig avgift tillkommer beroende på val av abonnemang.
Fastighet

Fast avgift
per hushåll/lägenhet på fastland eller öar

Fritidshus

1 050 kr

Uppehåll

1 050 kr

2.1.4 Abonnemang för fritidshus i hämtningsområde 1
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg. Hämtning sker under
sommarperioden, se kapitel 0.

2.1.4.1 Abonnemang för hemsortering i fyrfackskärl för fritidshus
Matavfall ska sorteras ut i särskild påse.
Avgift per år:
Kärlstorlek

Tömning av kärl 1

Tömning av kärl 1

11 gånger, var 14:e dag1

6 gånger, var 4:e vecka1, 2

240 + 240 liter

490 kr

270 kr

370 + 370 liter

650 kr

Erbjuds inte

1. Kärl nr 2 töms var fjärde vecka.
2. Hemkompostering ska anmälas till kommunens miljökontor.

2.1.4.2 Abonnemang för mat‐ och restavfall i samma kärl för fritidshus
Matavfall sorteras ut i särskild påse och läggs i samma kärl som restavfallspåsen.
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i fritidshus som sorterar ut och komposterar allt matavfall på
den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång var 4:e vecka eller en gång var 8:e vecka.
Avgift per år:
Kärlstorlek

Tömning
11 gånger per år

Tömning
6 gånger per år

Tömning
3 gånger per år

var 14:e dag

var 4:e vecka1

var 8:e vecka1

140 liter

Erbjuds inte

140 kr

60 kr

190 liter

735 kr

Erbjuds inte

Erbjuds inte

240 liter

925 kr

Erbjuds inte

Erbjuds inte

1. Hemkompostering ska anmälas till kommunens miljökontor.
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Tilläggstjänster för en‐ och tvåfamiljshus samt fritidshus
2.1.4.3 Gemensam avfallslösning för fler än tre fritidshus
Matavfall ska sorteras ut i särskild påse.
Förutsättningar anges i kapitel 1.13. Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid far‐bar väg.
Avgift per hushåll och år:
Typ av avfallsbehållare

Tömning

Tömning

var 14:e dag

var 14:e dag med anmäld kompost1

Hemsortering

335 kr

300 kr

Kärl för mat‐ och restavfall

370 kr

335 kr

1. Hemkompostering ska anmälas till kommunens miljökontor.
2.1.5

Tilläggstjänster för en‐ och tvåfamiljshus och fritidshus

2.1.5.1 Dragavstånd för kärl
Dragavstånd mäts som enkel väg från tömningsfordonets uppställningsplats.

Kärl för mat‐ och restavfall respektive hemsortering

Avgift
per kärl och tömning

0 – 3 meter

0 kr

Mer än 3 till högst 10 meter

8 kr

Mer än 10 till högst 20 meter

15 kr

Mer än 20 till högst 30 meter

29 kr

Tillägg per påbörjat 10‐meters intervall, utöver 30 meter.

21 kr

2.1.5.2 Extra tömning av kärl
Kunder med abonnemang avseende avfall i kärl kan beställa extra tömning. Tömning sker inom två arbetsdagar
från beställning.
Typ av avfallsbehållare

Avgift
per kärl och tömning

Kärl för mat‐ och restavfall eller hemsortering

460 kr

2.1.5.3 Hämtning av grovavfall
Skrymmande elavfall och annat farligt avfall ska hållas skilt från grovavfall.
Tjänst

Avgift
per kbm och hämtning

Emballerat grovavfall

485 kr
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Ej emballerat grovavfall1

945 kr

1. Avser exempelvis soffa eller andra möbler. Plock av smått, ej emballerat avfall görs inte.

Grovavfall i container/lastväxlarflak/liftdumper
Skrymmande elavfall och annat farligt avfall får inte läggas tillsammans med grovavfall.
Tjänst

Avgift

Utställning, hyra tre dagar och hämtning av container, upp till 15 kbm.
Avgift för behandling tillkommer. Avgift per tillfälle.

2 140 kr

Behandling, per ton

1 740 kr

Hyra för tillkommande dagar, utöver tre dagar, per dag
Extra tömning, exkl. behandling, per tömning

35 kr
1 145 kr

Besök vid återvinningscentral
Vid ett besök får fordon väga max 3,5 ton och ha en max last på 3 kbm per besök, vilket ungefär motsvarar en
personbil med släpvagn.
Tjänst

Avgift

Upp till 25 avgiftsfria besök per år för hushåll

0 kr

Besök för hushåll, utöver 25 avgiftsfria besök per år, kr per besök

500 kr

Extrakort, eller ersättningskort till hushåll

160 kr

2.1.5.4 Hämtning av trädgårdsavfall från en‐ och tvåfamiljshus och fritidshus
Hämtning av trädgårdsavfall i kärl sker från vecka 16 till vecka 45.
Tömning av kärl för trädgårdsavfall, enligt fastställt schema per år:
Kärlstorlek

370 liter

Avgift
tömning 15 gånger, var 14:e dag

Avgift
extratömning, per tömning

890 kr

425 kr

Hämtning av trädgårdsavfall efter beställning:
Tjänst

Avgift
per kbm och hämtning

15
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Emballerat trädgårdsavfall

300 kr

2.1.5.5 Hämtning av latrinbehållare
Tjänst

Avgift
per behållare

Schemalagd hämtning var 14:e dag året runt

9 385 kr

Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong för fritidshus

3 150 kr

Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för fritidshus, i
samband med schemalagd hämtning
Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning, eller hämtning av
latrintunna utan abonnemang

16
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Ö‐abonnemang och tilläggstjänster i hämtningsområde 2
2.1.6

Ö‐abonnemang och tilläggstjänster i hämtningsområde 2

2.1.6.1 Fast avgift för fritidshus
Observera att rörlig avgift tillkommer beroende på val av abonnemang.
Fastighet

Fast avgift
per hushåll/lägenhet på öar

Fritidshus

1 050 kr

Uppehåll

1 050 kr

2.1.6.2 Abonnemang för fritidshus på öar
Avfall från hushåll på ö utan fast vägförbindelse hämtas i säck, 210 liter. Hämtning sker från fastigheten under
sommarperioden, se kapitel 0. Om kommunalt avfall uppstår året runt ska avfallet lämnas på anvisad plats på
fastlandet.
Säckstorlek

Avgift
Hämtning 11 gånger per år var 14:e dag

210 liter

615 kr

2.1.6.3 Extra hämtning av säck
Tjänst

Avgift
per säck

Hämtning av extra säck, vid ordinarie hämtning

260 kr

2.1.6.4 Hämtning av latrinbehållare
Tjänst

Avgift
per behållare

Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong för fritidshus

3 150 kr

Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för fritidshus,
i samband med schemalagd hämtning

560 kr

Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning, eller hämtning av
latrintunna utan abonnemang.
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2.2 Flerfamiljshus och samfällighetsförening
Information om vad som gäller för de olika typerna av tjänsterna finns i kapitel 1.9 och kapitel 1.13.
2.2.1

Fast avgift för flerfamiljshus och samfällighetsföreningar

Observera att rörlig avgift tillkommer beroende på val av abonnemang.
Fastighet

Fast avgift
per lägenhet/hushåll och år

Flerfamiljshus

540 kr
1 170 kr

Samfällighetsförening för en‐ och tvåfamiljshus när föreningen är
fakturamottagare per hushåll

2.2.2 Abonnemang för flerfamiljshus
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från
tomtgräns.
2.2.2.1 Abonnemang för mat‐ och restavfall i samma kärl
Matavfall sorteras ut i särskild påse och läggs i samma kärl som restavfallspåsen.
Avgift per år:
Kärlstorlek

Tömning

Tömning

Tömning

varannan vecka

1 gång per vecka

2 gånger per vecka

Tömning
3 gånger per vecka

370 liter

2 955 kr

5 425 kr

11 925 kr

Erbjuds ej

400 liter

3 195 kr

5 865 kr

12 890 kr

Erbjuds ej

600 liter

Erbjuds inte

8 975 kr

19 720 kr

35 005 kr

660 liter

5 275 kr

9 395 kr

21 270 kr

37 750 kr

2.2.2.2 Abonnemang för restavfall respektive matavfall i separata kärl
Matavfall sorteras ut i särskild påse och läggs i ett separat kärl för matavfall. Restavfall sorteras ut i valfri påse
och läggs i ett separat kärl för restavfall.
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från
tomtgräns.
Avgift för restavfall i kärl, gäller endast i kombination med abonnemang för matavfall i kärl per år:
Kärlstorlek för
restavfall

Tömning
Var 14:e dag
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370 liter

2 010 kr

4 095 kr

8 430 kr

660 liter

3 585 kr

7 310 kr

15 040 kr

Kärlstorlek för
matavfall

Tömning
Var 14:e dag

Tömning
1 gång
per vecka

Tömning
2 gånger
per vecka

140 liter

Erbjuds inte

1 505 kr

3 285 kr

2.2.2.3 Abonnemang för hemsortering i fyrfackskärl
Matavfall sorteras ut i särskild påse. Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets
uppställningsplats, max 3 meter från tomtgräns.
Avgift per år:
Kärlstorlek

Tömning av kärl 1

Tömning av kärl 1

1 gång per vecka1

var 14:e dag2

370 + 370 liter

2 555 kr

1 275 kr

660 + 660 liter

6 265 kr

3 135 kr

1. Kärl nr 2 töms varannan vecka.
2. Kärl nr 2 töms var 4.e vecka
2.2.2.4 Abonnemang för mat‐ och restavfall i samma bottentömmande behållare
Matavfall sorteras ut i särskild påse och läggs i samma behållare som restavfallspåsen.
Behållare och placering skall alltid godkännas av renhållaren. Abonnemanget kan endast tecknas i samråd med
renhållaren.
Tömning
Var 14:e dag

Tömning
1 gång per
vecka

Tömning
2 gång per
vecka

Upp till 1 kbm

6 825 kr

12 410 kr

27 305 kr

940 kr

1,1 ‐ 2 kbm

13 650 kr

24 825 kr

54 610 kr

1 565 kr

2,1 ‐ 3 kbm

19 455 kr

35 370 kr

77 820 kr

2 345 kr

3,1 ‐ 4 kbm

24 575 kr

44 680 kr

98 300 kr

Över 4 kbm

27 305 kr

49 645 kr

109 220 kr

3 130 kr
3 910 kr

Behållarstorlek för
mat‐ och restavfall

Extra tömning

2.2.2.5 Abonnemang för mat‐ och restavfall i separata bottentömmande behållare
Matavfall ska sorteras ut i särskild påse och läggas i separat behållare för matavfall. Restavfall ska sorteras ut i
valfri påse och läggas i separat behållare för restavfall.
Behållare och placering skall alltid godkännas av renhållaren. Abonnemanget kan endast tecknas i samråd med
renhållaren.
Avgift per år:
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Behållarstorlek för
restavfall

Tömning
Var 14:e dag

Tömning
1 gång per
vecka

Tömning
2 gång per vecka

Extra tömning

Upp till 1 kbm

6 400 kr

11 635 kr

25 600 kr

940 kr

1,1 ‐ 2 kbm

11 635 kr

23 270 kr

51 195 kr

1 565 kr

2,1 ‐ 3 kbm

16 580 kr

33 160 kr

72 955 kr

2 345 kr

3,1 ‐ 4 kbm

20 945 kr

41 890 kr

92 155 kr

3 130 kr

Över 4 kbm

23 270 kr

46 545 kr

102 395 kr

3 910 kr

Var 14:e dag

1 gång per
vecka

2 gång per vecka

Extra tömning

Upp till 1 kbm

6 400 kr

11 635 kr

25 600 kr

940 kr

1,1‐2 kbm

11 635 kr

23 270 kr

51 195 kr

2,1‐ 3 kbm

16 580 kr

33 160 kr

72 955 kr

1 565 kr
1 345 kr

Behållarstorlek för
matavfall

2.2.2.6 Abonnemang för mat‐ och restavfall i tillfällig container
Matavfall ska sorteras ut i särskild påse.
Container får endast användas tillfälligt. Grovavfall får inte läggas i container för matavfall och restavfall. Avgift
för hyra tillkommer när renhållaren tillhandahåller container.
Avgift per år:
Containerstorlek

Tömning

Tömning

Var 14:e dag

1 gång per vecka

Container 6 kbm

56 400 kr

112 795 kr

Container 8 kbm

67 680 kr

135 355 kr

2.2.2.7 Sopsug
Matavfall ska sorteras ut i särskild påse.
Tjänst

Avgift
per lägenhet och år

Tömning en gång per vecka1

810 kr

Tömning två gånger per vecka1

1 620 kr

Ej schemalagd tömning, extra hämtning, eller extra arbete när
normal tömning inte kan utföras, avgift per timme2

5 250 kr

1. Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning enligt renhållarens hämtningsschema.
2. Ej schemalagd tömning sker inom 2 arbetsdagar efter beställning.

1.2.2.8 Returpapper
Avgift baseras på antal kärl och hämtningstillfällen per år:
20
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Behållare

Tömning 4:e

Tömning

Tömning

Tömning

vecka

var 14:e dag

1 gg/v

2 ggr/v

Avgift
per extra
hämtning

1
2

Kärl1

295 kr

585 kr

1 170 kr

2 340 kr

440 kr

Bottentömmande
behållare2

4 065 kr

8 125 kr

16 250 kr

Erbjuds ej

3 750 kr

Kärl för returpapper är max 370 liter.
Bottentömmande behållare för returpapper är max 3 m3.

1.2.3

Tilläggstjänster för flerfamiljshus

2.2.3.1 Dragavstånd för kärl
Dragavstånd mäts som enkel väg från tömningsfordonets uppställningsplats.

Kärl för mat‐ och restavfall, hemsortering och returpapper

Avgift
per kärl och tömning

0 – 3 meter

0 kr

Mer än 3 till högst 10 meter

8 kr

Mer än 10 till högst 20 meter

15 kr

Mer än 20 till högst 30 meter

29 kr

Tillägg per påbörjat 10‐meters intervall, utöver 30 meter.

21 kr

2.2.3.2 Extra tömning av kärl
Kunder med abonnemang avseende kärl för mat‐ och restavfall respektive hemsortering kan beställa extra
tömning.
Typ av avfallsbehållare

Avgift
per behållare och tömning

Kärl, mat‐ och restavfall samt hemsortering

460 kr

2.2.3.3 Hämtning av grovavfall
Skrymmande elavfall och annat farligt avfall ska hållas skilt från grovavfall.
Avgift vid hämtning från grovsoprum:
Tjänst

Avgift

Schemalagd tömning av grovsopsrum, upp till 10 kvadratmeter, per hämtning1
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Schemalagd tömning av grovsoprum, större än 10 kvadratmeter, per hämtning2

1 415 kr

Extra tömning, eller enstaka tömning ej schemalagd av kärl med grovavfall, max
660 liter, per kärl och tömning

485 kr

1. I abonnemanget ingår 1 st 660 liters kärl
2. I abonnemanget ingår 2 st 660 liters kärl

Avgift vid hämtning utan grovsoprum:
Tjänst

Avgift
per kbm och hämtning

Emballerat grovavfall

485 kr

Ej emballerat grovavfall1

945 kr

1. Avser exempelvis soffa eller andra möbler. Plock av smått ej emballerat avfall görs inte.

Grovavfall i container/lastväxlarflak
Farligt avfall och elavfall får inte läggas tillsammans med grovavfall.
Tjänst

Avgift

Utställning, hyra tre dagar och hämtning av container, upp till 15 kbm.
Avgift för behandling tillkommer. Avgift per tillfälle.

2 140 kr

Behandling, per ton

1 740 kr

Hyra för tillkommande dagar, utöver tre dagar, per dag

35 kr

Extra tömning, exkl. behandling, per tömning

1 145 kr

Besök vid återvinningscentral
Vid ett besök får fordon väga max 3,5 ton och ha en max last på 3 kbm per besök, vilket ungefär motsvarar en
personbil med släpvagn.
Tjänst

Avgift

Upp till 25 avgiftsfria besök per år för hushåll

0 kr

Besök för hushåll, utöver 25 avgiftsfria besök

500 kr

Extrakort, eller ersättningskort till hushåll

160 kr/kort
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Verksamhet inom hämtningsområde 1

2.3 Verksamhet
Information om vad som gäller för de olika typerna av tjänsterna finns i kapitel 0 och kapitel 1.13.
2.3.1

Fast avgift för verksamhet

Observera att rörlig avgift tillkommer beroende på val av abonnemang.
Fastighet

Fast avgift per verksamhet på hämtningsadressen och
år

Verksamheter

1020 kr

2.3.2 Abonnemang för verksamheter, hämtningsområde 1
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från
tomtgräns.
2.3.2.1 Abonnemang för mat‐ och restavfall i samma kärl
Matavfall sorteras ut i särskild påse och läggs i samma kärl som restavfallspåsen.
Avgift per år:
Kärlstorlek

Tömning
Var 14:e dag

Tömning
1 gång

Tömning
2 gånger

per vecka

per vecka

Tömning
3 gånger
per vecka

190 liter

1 475 kr

3 095 kr

Erbjuds inte

Erbjuds inte

240 liter

1 860 kr

3 910 kr

9 375 kr

Erbjuds inte

370 liter

2 955 kr

5 425 kr

11 925 kr

Erbjuds inte

400 liter

3 195 kr

5 865 kr

12 890 kr

Erbjuds inte

660 liter

5 275 kr

9 395 kr

21 270 kr

37 750 kr

2.3.2.2 Abonnemang för endast matavfall i kärl för verksamhet
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från
tomtgräns.
Angivna avgifter gäller endast när det inte innehåller avfall som utgörs av animaliska biprodukter och omfattas
av lagstiftning för sådant avfall. För sådant avfall gäller särskilda regler och avgifter.
Avgift per år:
Kärlstorlek

Tömning

Tömning

1 gång per vecka

2 gånger per vecka
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140 liter

3 620 kr

7 895 kr

12 830 kr

2.3.2.3 Abonnemang för mat‐ och restavfall i tillfällig container
Matavfall ska sorteras ut i särskild påse.
Grovavfall får inte läggas i container för matavfall och restavfall. Avgift för hyra tillkommer när renhållaren
tillhandahåller container.
Avgift per år:
Containerstorlek

Tömning

Tömning

var 14:e dag

1 gång per vecka

Container 6 kbm

56 400 kr

112 795 kr

Container 8 kbm

75 200 kr

395 kr

2.3.2.4 Abonnemang för restavfall respektive matavfall i separata kärl
Matavfall sorteras ut i särskild påse och läggs i ett separat kärl för matavfall. Restavfall sorteras ut i valfri påse
och läggs i ett separat kärl för restavfall.
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från
tomtgräns.
Avgift för restavfall i kärl, gäller endast i kombination med abonnemang för matavfall i kärl per år:
Kärlstorlek

Tömning
Var 14:e dag

Tömning
1 gång

Tömning
2 gånger

per vecka

per vecka

Tömning
3 gånger
per vecka

190 liter

1 030 kr

2 105 kr

4 330 kr

6 615 kr

240 liter

1 305 kr

2 655 kr

5 470 kr

8 355 kr

370 liter

2 010 kr

4 095 kr

8 430 kr

Erbjuds inte

660 liter

3 585 kr

7 310 kr

15 040 kr

22 980 kr

Kärlstorlek

Tömning
Var 14:e dag

Tömning
1 gång
per vecka

Tömning
2 gånger
per vecka

Tömning
3 gånger
per vecka

140 liter

Erbjuds inte

1 505 kr

3 285 kr

5 065 kr
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Verksamhet inom hämtningsområde 1
2.3.2.5 Abonnemang för hemsortering i fyrfackskärl
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från
tomtgräns.
Avgift per år:
Kärlstorlek

Tömning av kärl 1

Tömning av kärl 1

1 gång per vecka1

varannan vecka2

370 + 370 liter

2 555 kr

1 275 kr

660 + 660 liter

6 265 kr

3 135 kr

1. Kärl nr 2 töms varannan vecka.
2. Kärl nr 2 töms var 4:e vecka.

2.3.2.6 Abonnemang för mat‐ och restavfall i samma bottentömmande behållare
Matavfall sorteras ut i särskild påse och läggs i samma behållare som restavfallspåsen.
Behållare och placering skall alltid godkännas av renhållaren. Abonnemanget kan endast tecknas i samråd med
renhållaren.

Behållarstorlek för
mat‐ och restavfall
Upp till 1 kbm

Tömning av
behållare
Var 14:e dag

Tömning av
behållare
1 gång per
vecka

Tömning av
behållare
2 gång per vecka

Extra tömning

6 825 kr

12 410 kr

27 305 kr

940 kr

1,1‐2 kbm

13 650 kr

24 825 kr

54 610 kr

1 565 kr

2,1‐ 3 kbm

19 455 kr

35 370 kr

77 820 kr

2 345 kr

3,1‐4 kbm

24 575 kr

44 680 kr

98 300 kr

Över 4 kbm

27 305 kr

49 645 kr

109 220 kr

3 130 kr
3 910 kr

2.3.2.7 Abonnemang för mat‐ och restavfall i separata bottentömmande behållare
Matavfall ska sorteras ut i särskild påse och läggs i separat behållare för matavfall. Restavfall sorteras ut i valfri
påse och läggs i separat behållare för restavfall.
Behållare och placering skall alltid godkännas av renhållaren. Abonnemanget kan endast tecknas i samråd med
renhållaren.
Avgift per år:

Behållarstorlek för
utsorterat restavfall
Upp till 1 kbm

Tömning av
behållare
Var 14:e dag

Tömning av
behållare
1 gång per
vecka

Tömning av
behållare
2 gång per vecka

Extra tömning

6 400 kr

11 635 kr

25 600 kr

940 kr
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1,1 ‐ 2 kbm

11 635 kr

23 270 kr

51 195 kr

1 565 kr

2,1 ‐ 3 kbm

16 580 kr

33 160 kr

72 955 kr

2 345 kr

3,1 ‐ 4 kbm

20 945 kr

41 890 kr

92 155 kr

3 130 kr

Över 4 kbm

23 270 kr

46 545 kr

102 395 kr

3 910 kr

Var 14:e dag

1 gång per
vecka

2 gång per vecka

Extra tömning

Upp till 1 kbm

6 400 kr

11 635 kr

25 600 kr

940 kr

1,1‐2 kbm

11 635 kr

23 270 kr

51 195 kr

2,1‐ 3 kbm

16 580 kr

33 160 kr

72 955 kr

1 565 kr
2 345 kr

Behållarstorlek för
utsorterat matavfall

2.3.2.8 Tank för matavfall
Placering av tank måste godkännas av renhållaren. Abonnemanget kan endast tecknas i samråd med
renhållaren.
Avgift
per tömning
Schemalagd1

Avgift
per tömning
Ej schemalagd2

Upp till 1 kbm

965 kr

1 375 kr

Över 1 kbm, per påbörjad kbm

205 kr

390 kr

Volym, kbm

1. Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning en gång varje vecka eller en gång varannan vecka.
2. Ej schemalagd tömning eller tömning oftare än en gång per vecka. Ej schemalagd tömning sker inom 2
arbetsdagar efter beställning.

2.3.2.9 Abonnemang under sommarperioden
Matavfall sorteras ut i särskild påse och läggs i samma kärl som restavfallspåsen.
Avgift per år:
Kärlstorlek

Tömning

Tömning

Tömning

var 14:e dag

1 gång per vecka

2 gånger per vecka

190 liter

685 kr

Erbjuds inte

Erbjuds inte

240 liter

870 kr

Erbjuds inte

Erbjuds inte

370 liter

1 335 kr

Erbjuds inte

Erbjuds inte

400 liter

1 445 kr

2 890 kr

Erbjuds inte

660 liter

2 270 kr

4 545 kr

10 000 kr

Matavfall sorteras ut i särskild påse och läggs i samma behållare som restavfallspåsen.
Avgift per år:
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Verksamhet inom hämtningsområde 1
Tömning av
behållare
Var 14:e dag

Tömning av
behållare
1 gång per vecka

Extra tömning

Upp till 1 kbm

2 625 kr

5 250 kr

940 kr

1,1 ‐ 2 kbm

5 250 kr

10 500 kr

1 565 kr

2,1 ‐ 3 kbm

7 485 kr

14 965 kr

2 345 kr

3,1 ‐ 4 kbm

9 450 kr

18 905 kr

Över 4 kbm

10 500 kr

22 315 kr

3 130 kr
3 910 kr

Behållarstorlek för restavfall
och matavfall

2.3.3

Tilläggstjänster för verksamheter

2.3.3.1 Dragavstånd för kärl
Dragavstånd mäts som enkel väg från tömningsfordonets uppställningsplats.

Kärl för mat‐ och restavfall respektive, hemsortering och returpapper

Avgift
per kärl och tömning

0 – 3 meter

0 kr

Mer än 3 till högst 10 meter

8 kr

Mer än 10 till högst 20 meter

15 kr

Mer än 20 till högst 30 meter

29 kr

Tillägg per påbörjat 10‐meters intervall, utöver 30 meter.

21 kr

2.3.3.2 Extra tömning av kärl
Kunder med abonnemang avseende avfall i kärl kan beställa extra tömning.
Typ av avfallsbehållare

Avgift
per behållare och tömning

Kärl för både mat‐ och restavfall eller hemsortering

460 kr

2.3.3.3 Hämtning av latrinbehållare
Vid tillfälliga arrangemang där det uppstår behov av hämtning av latrin bestämmer renhållaren avgift baserat
på principer i denna taxa.
Tjänst

Avgift
per behållare

Schemalagd hämtning var 14:e dag året runt

9 385 kr

Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong

3 150 kr
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Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för hämtning under
sommarperiod, i samband med schemalagd hämtning
Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning, eller hämtning av enstaka
latrintunna utan abonnemang

28

560 kr

1 315 kr
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Verksamhet inom hämtningsområde 2
2.3.4. Ö‐abonnemang och tilläggstjänster i hämtningsområde 2
2.3.4.1 Abonnemang för verksamheter på öar, hämtningsområde 2
Avfall från verksamheter på ö utan fast vägförbindelse hämtas i säck, 210 liter. Hämtning sker från fastigheten
under sommarperioden, se kapitel 1.10. Om avfall uppstår året runt ska avfallet lämnas på anvisad plats på
fastlandet.
Säckstorlek

Avgift
Hämtning 11 gånger per år var 14:e dag

210 liter

615 kr

2.3.4.2 Extra hämtning av säck
Tjänst

Avgift
per säck

Hämtning av säck, vid ordinarie hämtning, per säck
Extra hämtningstillfälle, utöver ordinarie hämtning erbjuds enbart under
vecka 26, 28, 30 och 32, den veckodag som renhållaren bestämmer.

260 kr
500 kr

Hämtning av säck, ej vid ordinarie hämtning, per säck

2.3.4.3 Hämtning av latrinbehållare
Tjänst

Avgift
per behållare

Schemalagd hämtning, 6 hämtningar per sommarsäsong
Extra latrintunna, utöver de 9 st som ingår i abonnemang för hämtning
under sommarperiod, i samband med schemalagd hämtning

Extra hämtningstillfälle, utöver ordinarie hämtning erbjuds enbart under
vecka 26, 28, 30 och 32, den veckodag som renhållaren bestämmer.
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560 kr

1 315 kr
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Avfall från enskilda avlopp och fettavfall

2.4 Avfall från enskilda avlopp och fettavfall
2.4.1 Avfall från enskilda avloppsanläggningar
I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 10 meter.
Avgift för tömning av slamavskiljare, sluten tank, avskiljare för BDT‐vatten, vacuum och minireningsverk:
Volym, kbm

Avgift
per tömning
Schemalagd1

Avgift
per tömning
Beställd tömning
inom en vecka2

Avgift
per tömning
Omgående, inom
en dag, eller på
önskad dag

Avgift
per tömning
Obligatorisk
tömning4

Upp till 3 kbm

1 170 kr

1 345 kr

1 975 kr

1 735 kr

Tillägg över 3
kbm, per
påbörjad kbm

310 kr

310 kr

310 kr

310 kr

1. Med schemalagd tömning avses beställd tömning som utförs under period på året som renhållaren bestämt
för aktuellt område. Renhållaren har rätt att utföra hämtning den vecka och veckodag som renhållaren
bestämmer, för att utföra körturer effektivt genom att samla tömningar i aktuellt område. Om tömning flyttas
från en vecka till en annan ska kunden underrättas.
2. Beställd tömning som utförs inom en vecka eller under annan period än vad renhållaren erbjuder som
schemalagd period för aktuellt område.
3. För tömning under annan tid än ordinarie arbetstid, se tabell gällande jourtömning under
tilläggsavgifter.
4. Obligatorisk tömning utförs på fastighetsinnehavarens bekostnad och sker när abonnemang med
schemalagd tömning saknas och ingen tömning har beställts under den senaste 12‐ respektive 24 månaders
perioden, beroende på föreskrivet tömningsintervall enligt kommunens avfallsföreskrifter, eller enligt beslut av
miljönämnden.
2.4.2
Tömning av toalettvagn
I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 10 meter och saneringsvätska.
Ordinarie arbetstid är vardagar mellan kl 7.00 och kl 16.00.
Tjänst

Avgift
vardag

Avgift
utanför ordinarie arbetstid

Per toalettvagn och tömning

1 575 kr

3 085 kr

2.
Tömning av fosforfälla
Beställning av tömning ska ske två veckor före aktuell tömning.
Kunden ansvarar för påfyllning av fosforfiltermaterial.
Avgift för tömning inklusive behandling av filtermaterial:
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Tjänst

Avgift
Schemalagd tömning1

Avgift
Beställd tömning inom
en vecka2

Säck eller kassett, upp till 500 kg:

2 625 kr per kolli

3 395 kr per kolli

Säck eller kassett, över 500 kg:

3 495 kr per kolli

4 110 kr per kolli

2 620 kr per kbm

3 165 kr per kbm

Tömning av anläggning med förpackat
filtermaterial. Tömning sker med kranbil.

Tömning av anläggning med löst filtermaterial.
Tömning sker med slamsugningsbil.
I avgiften ingår slangdragning 10 meter.

1. Med schemalagd tömning avses beställd tömning som utförs under period på året som renhållaren bestämt
för aktuellt område.
2. Beställd tömning som utförs inom en vecka eller under annan period än vad renhållaren erbjuder som
schemalagd period för aktuellt område.

2.4.4
Tömning av fettavskiljare
I angivna avgifter ingår slangdragning 10 meter.
Volym, kbm

Avgift
per tömning
Schemalagd

Avgift
per tömning
Beställd tömning som
utförs enligt ordinarie
körschema

Avgift
per tömning
Omgående inom en dag, eller på
önskad dag

Upp till 1 kbm

965 kr

1 375 kr

2 110 kr

Över 1 kbm,
per påbörjad kbm

390 kr

390 kr

390 kr

2.4.5 Tilläggsavgifter vid hämtning av avfall från enskilda avlopp eller fettavfall
Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av slamavskiljare, sluten tank, fosforfälla eller
fettavskiljare, ordinarie avgifter enligt respektive tabell tillkommer.
Tjänst

Avgift

Slangdragning, utöver 10 meter, per påbörjad 10 meters intervall.

11‐20 meter: 60 kr

Vid slangdragning över 50 meter krävs extra bemanning, se avgift för
tvåmansbetjäning nedan.

21‐30 meter: 125 kr
31‐40 meter: 300 kr
41‐50 meter: 525 kr
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Avfall från enskilda avlopp och fettavfall
Vid jourtömning, under icke ordinarie arbetstid1:
Pris per tömning, upp till 3 kbm

5 090 kr

Tillägg över 3 kbm, per påbörjad kbm

310 kr per kbm

Framkörningsavgift då tömning inte har kunnat utföras på grund av
hinder, så kallad bomkörning, per tillfälle

615 kr

Extra bemanning, exempelvis vid tungt lock, över 15 kg

475 kr per timme2

Spolning, enmansbetjäning

1 365 kr per timme2

Nivåskillnad mer än 7 meter och/eller slangdragning över 50 meter,
arbete med två tömningsfordon

1 700 kr per timme2

1. Ordinarie arbetstid är vardagar mellan kl 7.00 och kl 16.00.
2. Avser tid på plats, ej körtid till fastigheten. Minsta debitering är 30 minuter och därefter per
påbörjad 30‐minutersperiod.
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2.5 Särskilda avgifter
Administrativa avgifter
Typ av förändring

Avgift
per tillfälle

Vid ändring av abonnemang; t.ex.
byte av behållare1, eller förändring av gemensam
avfallsbehållare debiteras avgift per byte och per behållare.

255 kr

Upplägg av annan fakturamottagare än fastighetsinnehavare.
Till exempel hyresgäst eller verksamhet som hyr lokal.

200 kr

1. Avser byte av storlek. Vid byte på grund av att behållaren är trasig utgår ingen avgift,
förutsatt att det inte skett genom skadegörelse.

Säck
Får endast användas när det finns särskilda skäl.
Avgift per år:
Säckstorlek

160 eller 210 liter

Hämtning
var 14:e dag

1 gång per vecka

2 130 kr

4 260 kr

Hämtning

Avgift för gångavstånd vid hämtning av säck:
Gångavstånd

Avgift
per säck och hämtning

0 – 3 meter

0 kr

Mer än 3 till högst 10 meter

8 kr

Mer än 10 till högst 20 meter

15 kr

Mer än 20 till högst 30 meter

29 kr

Tillägg per påbörjat 10‐meters intervall, utöver 30 meter.

21 kr

Hämtning av extra säck, eller enstaka säck utan abonnemang:

telge.se

Telge Återvinning AB
Box 633, 151 27 Södertälje
Besöksadress
Storgatan 42, 151 36 Södertälje

Kundservice 08‐550 222 33
Växel 08‐550 220 00
Org. nr.556549‐8747
Säte i Södertälje
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Tjänst

Avgift
per säck

Hämtning av säck, efter beställning, vid ordinarie
hämtning

260 kr

Hämtning av säck, efter beställning,
ej vid ordinarie hämtning

550 kr

Felsorteringsavgift
Vid felsortering faktureras en felsorteringsavgift. Se avsnitt 1.14
Felsorteringsavgift

Avgift
per behållare och tillfälle

Kärl1

400 kr

Bottentömmande behållare/containers2

2000 kr

Elavfall/Farligt avfall3

2000 kr

1. Gäller alla kärlstorlekar avsedda för rest‐ och matavfall samt returpapper
2. Gäller alla behållar‐ och containerstorlekar
3. Behållare oavsett storlek, innehållande elektronik eller farligt avfall som upptäcks efter
tömning
Timpriser
För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument får renhållaren besluta om avgifter
baserat på självkostnad för tjänsten, inklusive behandling, administration och avgift per
timme för utförande.
Nedanstående timpriser tillämpas inom normal arbetstid, vardagar måndag – torsdag
kl 06.30 – 15.30, vardagar fredagar kl 06.30 – 12.00.
Tjänst

telge.se

Avgift
per timme

Tömningsfordon med förare

760 kr

Servicebil med förare

510 kr

Lastväxlarbil med förare

780 kr

Extrabemanning

475 kr
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