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1.

Inledning

Kommunen är enligt miljöbalken (1998:808) skyldig att transportera bort
och behandla hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Med
hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt
avfall från annan verksamhet. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för de
tjänster som tillhandahålls till självkostnadspris och som bygger på grunder
som anges i 27 kap. miljöbalken.
Bestämmelser om hantering av avfall finns i kommunens avfallsföreskrifter,
som är en del av kommunens renhållningsordning.
Till renhållningsordningen hör även kommunens avfallsplan, i vilken finns
uppgifter om åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt
sortera och öka materialåtervinningen.

2.

Allmänna bestämmelser

2.1

Avgiftsskyldighet

2.1.1

Vem som är avgiftsskyldig

Fastighetsinnehavaren, eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsinnehavare,
ska enligt 27 kap. miljöbalken, erlägga avgifter enligt denna taxa.
Betalningsskyldighet kan överföras till nyttjanderättshavare genom skriftlig
överenskommelse med Sollentuna Energi & Miljö AB. Avgiftsskyldigheten
kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om fakturamottagaren inte betalat
fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren
för betalning.
Ändrade hämtningsförhållanden ska anmälas till kommunen 1 eller till
Sollentuna Energi & Miljö AB och kan medföra avgiftsändring fr o m
påföljande hämtningsperiod.

2.1.2.

Till vem avgiften ska betalas

Avgifterna betalas till Sollentuna Energi & Miljö AB.

1

Sollentuna Energi & Miljö AB utför renhållningstjänster på uppdrag av kommunen
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2.1.3.

Reducerad avgift

Förutsättning för reducering
Den avgiftsskyldige kan få reducerad grundavgift enligt tabell i avsnitt 3.1.1
i taxan.
Förutsättningen för avgiftsreducering är att den avgiftsskyldige genom ett
beslut av kommunen anvisats annan hämtningsplats än vid fastighetsgräns.
Avgiftsreduceringen gäller tills vidare eller för den tid som anges i beslutet.

2.2.
Avgiftsperioder
Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall betalas i efterskott.
Avgiften betalas
-

tolv gånger per år för flerbostadshus och småhus med gemensamt
abonnemang

-

tolv gånger per år för småhus med eget abonnemang

-

tolv gånger per år för verksamheter

-

en gång per månad för budade tjänster

-

en gång per år i övrigt

Sollentuna Energi och Miljö AB kan bevilja att avgiften betalas sex gånger
per år på kundens önskemål.

2.3.
Indexreglering
Avgifterna får indexregleras enligt renhållningsindex A12:1MD.
Reglering av avgifterna får ske per den 1 januari varje år på basis av index
för oktober månad närmast föregående år. Den nämnd som svarar för den
kommunala renhållningsskyldigheten beslutar om sådan avgiftsreglering.

2.4.
Moms
Lagstadgad moms tillkommer på de angivna beloppen.

2.5.
Flyttanmälan
Anmälan om ägarbyte och vid uthyrning av fastighet till en verksamhet ska
göras skriftligt till kommunen eller till Sollentuna Energi & Miljö AB.
Likaså skall ändring av mängden avfall, uppställningsplats för kärl eller
annan förändring som påverkar avfallets mängd och förutsättningar för
hämtningen anmälas.
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2.6.
Gemensamt kärl
Närboende innehavare av enbostadshus med mindre mängder avfall kan, på
begäran, få nyttja gemensamt kärl. Hushåll med gemensam hämtning för
2-3 hushåll betalar en grundavgift per hushåll samt del av ackumulerad
tömningsavgift och viktavgift för aktuellt antal hämtningar av avfallet.

3.

Avgifter

3.1.

Hämtning av hushållsavfall från en- och
tvåbostadshus, flerbostadshus och verksamheter
Hämtning av hushållsavfall är obligatorisk och därmed även avgift för
denna hämtning.
Avgiften delas in i tre obligatoriska delar:
-

Grundavgift

-

Tömningsavgift

-

Viktavgift

Utöver dessa obligatoriska avgifter kan tilläggstjänster förekomma, till
exempel för extra hämtning, hämtning av grovavfall m.m.

3.1.1

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift per hushåll och verksamhet som ska betalas
av alla hushåll inklusive de hushåll som har dispens för uppehåll av
sophämtning samt av de verksamheter som ger upphov till hushållsavfall. I
grundavgiften ingår följande gemensamma tjänster som kan nyttjas av alla.
I grundavgiften ingår:
-

Kundtjänst

-

Återvinningscentraler*)

-

Mobil insamling av: grovavfall, farligt avfall, småel, förpackningar,
textil och prylar för återbruk *)

-

Kärl med lock vid förstautsättning i enlighet med kundens behov

-

Papperspåsar, påshållare och vägghållare för utsortering av matavfall*)

-

Hämtning och omhändertagande av kyl- och frysmöbler *)

-

Hämtning av farligt avfall, batterier och ljuskällor och småelektronik
en gång per år från småhus med röd box*)
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-

Hämtning av elavfall efter budad beställning från småhus *)

-

Hämtning av elavfall (inkl. batterier och ljuskällor) en gång per månad
från flerbostadshus *)

-

Information, rådgivning, administration och planering

*)

Ingår ej i grundavgift för verksamheter.

Nivån på grundavgiften baseras på de olika abonnentgruppernas beräknade
användning av dessa gemensamma tjänster.
Grundavgift, kr per hushåll eller verksamhet och år:
Sorterar *)

Sorterar
inte

a) Hushåll i en- och
tvåbostadshus med
behovshämtning och hushåll
med gemensam hämtning för
2-3 hushåll

420 kr

1 200 kr

b) Kategori a) med reducerad
avgift enligt punkt 2.1.3

212 kr

600 kr

c) Hushåll i flerbostadshus, med
regelbunden hämtning, mer
än 3 hushåll, och
samfälligheter med
gemensam hämtning

312 kr

620 kr

d) Verksamheter

348 kr

884 kr

Kategori

*)

Som sorterare räknas de fastighetsinnehavare som sorterar ut matavfall
regelbundet i det bruna kärlet, alternativt flytande matavfall från verksamhet
med kvarn till sluten tank.

3.1.2.

Tömningsavgift

Tömningsavgiften tas ut som en avgift per kärl och tömningstillfälle.
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3.1.2.1

Tömningsavgift för hushållsavfall från en- och tvåbostadshus

Tömningsavgift för kärl med osorterat hushållsavfall, sorterat restavfall
samt matavfall från hushåll i en- och tvåbostadshus och hushåll med
gemensam hämtning för 2-3 hushåll med behovshämtning.
Avgift per kärl *) och tömning:
Behållarstorlek

Tömningsavgift

a) 140-370 liter

8,00 kr

*)

Om det bruna kärlet ställs ut samtidigt som det gröna kärlet, debiteras endast
en tömningsavgift.
3.1.2.2

Tömningsavgift för hushållsavfall från flerbostadshus, en-och
tvåbostadshus med gemensamt abonnemang samt
verksamheter

Tömningsavgift för kärl med osorterat hushållsavfall, sorterat restavfall och
matavfall från flerbostadshus och verksamheter.
Avgift i kr per kärl och tömning:
Hämtningsintervall

Tömningsavgift

Vid regelbunden hämtning högst
en gång per vecka

5,60 kr

Vid regelbunden hämtning två
gånger per vecka tillämpas högre
tömningsavgift per kärl för
samtliga tömningar

12,80 kr

Vid regelbunden hämtning tre
gånger per vecka eller oftare
tillämpas högre tömningsavgift
per kärl för samtliga tömningar

19,20 kr
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3.1.3.

Viktavgift

Viktavgift för hushållsavfall i kärl
Viktavgift per kg invägd mängd osorterat hushållsavfall, sorterat restavfall,
sorterat matavfall från hushåll.
Tjänst

Viktavgift
kr/kg

a) För osorterat hushållsavfall i
kärl, 140 - 660 liter

5,60 kr

b) För restavfall i kärl, 140-660
liter

3,20 kr

c) För utsorterat matavfall i kärl,
140 liter

0,80 kr

3.1.4.

Hämtning av matavfall från verksamheter

Hämtning av matavfall och emballerat matavfall från verksamheter sker i
140 liters kärl.
Avgiften består av grundavgift, tömningsavgift samt viktavgift enligt punkt
3.1.1-3.1.3.

3.1.5.

Regelbunden tömning av tank för matavfall

Flytande matavfall från köksavfallskvarn ansluten till sluten tank.
Avgift per tank och tömningstillfälle. Alla avgifter är inklusive
behandlingsavgift:
Tjänst

Avgift

≤ 1 kbm

650 kr

≤ 2 kbm

670 kr

≤ 3 kbm

710 kr

≤ 4 kbm

920 kr

≤ 5 kbm

960 kr

≤ 10 kbm

1060 kr

Grundavgift enligt punkt 3.1.1 tillkommer.
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Tillägg för budad tömning av tank för matavfall
Avgift per tjänst:
Tjänst

Avgift

Tillägg vid budning, avgift per
hämtning utöver avgift enligt ovan

660 kr

3.1.6.

Hämtning av osorterat hushållsavfall från tillfälliga
verksamheter och arrangemang

3.1.6.1.

Hämtning i kärl, en dag eller helg

Vid tillfälliga verksamheter med behov av sophämtning en dag eller en helg
tas avgift ut för utställning av kärl inklusive hämtning, tömning och
behandling av hushållsavfall.
Avgift:
Tjänst

Avgift

Utställning av kärl, 190-660 liter,
kr per kärl och tillfälle*)

192 kr

*)

För kärl är avgiften inklusive hämtning, tömning, behandling av avfall och
hyra av kärl.
3.1.6.2

Hämtning i kärl, över en längre period

Vid tillfälliga verksamheter med behov av hämtning i kärl över en längre
period, t.ex. från ett byggplatskontor.
Avgiften består av grundavgift, tömningsavgift samt viktavgift enligt punkt
3.1.1-3.1.3. Avgift för hämtning av slam från sluten tank se 3.8.1.
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3.1.7.

Tilläggstjänster för hämtning av hushållsavfall i kärl och säck

Avgift i kr per kärl/säck om inte annat anges:
Tjänst

Avgift

Tilläggsavgift, utöver ordinarie
avgift, vid extra tömning av kärl

264 kr

Extrahämtning av säck

132 kr

Förskottsbetald säck, 160 liter HBsäck

40 kr

Byte av kärl till annan volym

320 kr

Hämtning av löst hushållsavfall,
kr/kbm

248 kr

Hämtning av löst grovavfall.
kr/kbm

248 kr

Extra avgift felsorterat matavfall,
kr/kärl

200 kr

Extra avgift felsorterat avfall, däck,
kr/st *)

160 kr

Extra avgift felsorterat avfall*),
enstaka förekommande, farligt
avfall, elektronik, kr/lass

800 kr

Extra avgift felsorterat avfall *),
flera förekommande, farligt avfall,
elektronik, kr/lass
*) Sorteringsavgift enligt SÖRABs taxa.
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3.2.

Hushållsavfall i container

3.2.1

Regelbunden hämtning av hushållsavfall i container

För varje hämtning debiteras avgift som inkluderar hämtning och
behandling. Grundavgift tillkommer.
Avgift per hämtning för hushållsavfall i container, vid fastställt schema:
Container för
hushållsavfall

Avgift per hämtning

Hyra per månad

6 kbm

640 kr

420 kr

8 kbm

752 kr

420 kr

1 204 kr

584 kr

Vippcontainer

Lyftdumper
10 kbm

3.2.2

Regelbunden hämtning av restavfall och osorterat
hushållsavfall i markbehållare

För varje hämtning debiteras avgift per tömd behållare och behandling av
insamlat avfall.
Grundavgift tillkommer.
Behållare

Avgift per hämtning
och behållare

Behandlingsavgift
per ton

≤ 1 kbm

292 kr

804 kr

3 kbm

292 kr

804 kr

5 kbm

352 kr

804 kr

Utsorterat matavfall hämtas i kärl, 140 liter. Avgiften består av grundavgift,
tömningsavgift samt viktavgift enligt punkt 3.1.1-3.1.3. Flytande matavfall
från kvarn till sluten tank hämtas enligt punkt 3.1.5.
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3.2.3.

Regelbunden hämtning av hushållsavfall i komprimerande
containrar

För varje hämtning debiteras avgift för hämtning och behandling. Eventuell
containerhyra enligt offert. Grundavgift tillkommer.
Avgift per hämtning för hushållsavfall i container, vid fastställt schema:
Komprimator

Avgift per
hämtning

Behandlingsavgift per ton

Avgift/hyra

10 kbm

1 056 kr

804 kr

Enligt offert

20 kbm

1 056 kr

804 kr

Enligt offert

30 kbm

1 056 kr

804 kr

Enligt offert

3.2.4.

Tilläggstjänster för hämtning av hushållsavfall i container

Avgift per tjänst:
Tjänst

Avgift

Tillägg vid endagsutställning, för
utsättning och hyra

440 kr

Tillägg vid budning, kr per hämtning
utöver avgift enligt ovan

120 kr

3.3.

Hämtning av restavfall och osorterat hushållsavfall
med mobil sopsug
Avgift för hushållsavfall som regelbundet hämtas med sopsug:
Sopsug för hushållsavfall

Avgift

Avgift per hämtning enligt schema per
dockningspunkt.
Extratömning, per timme

1252 kr
1 500 kr

Behandlingsavgift för osorterat
hushållsavfall och restavfall i sopsug, kr/ton.

804 kr

Grundavgift tillkommer.
Utsorterat matavfall hämtas i kärl, 140 liter. Avgiften består av grundavgift,
tömningsavgift samt viktavgift enligt punkt 3.1.1-3.1.3. Flytande matavfall
från kvarn till sluten tank hämtas enligt punkt 3.1.5.
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3.4.
Grovavfall
Om kärl eller container innehåller annat avfall än grovavfall tillkommer
extra avgift för felsorterat avfall enligt SÖRABs taxa, se 3.1.7.

3.4.1.

Hämtning av grovavfall från en- och tvåbostadshus med
behovshämtning

Grovavfall från hushåll i en- och tvåbostadshus och hushåll med gemensam
hämtning för 2-3 hushåll, hämtas vid hämtningsfordonets stoppställe.
Avgiften inkluderar behandling av grovavfallet.
Avgift per kolli grovavfall:
Grindhämtning av grovavfall

Avgift

Ett kolli, högst 30 kg.

100 kr

Tillägg för extra kolli vid samtidig
hämtning.

48 kr

3.4.2.

Budad hämtning av grovavfall i container

Avgift för tömning inklusive behandlingsavgift.
Om container innehåller annat avfall än grovavfall tillkommer extra avgift
för felsorterat avfall enligt SÖRABs taxa, se 3.1.7.
Container för grovavfall

Tömningsavgift

Hyra per
dag

6 kbm

696 kr

34 kr

8 kbm

692 kr

34 kr

Vippcontainer

Se även 3.4.3.3 Tilläggstjänster för hämtning av grovavfall i container

3.4.3.

Regelbunden hämtning av grovavfall

Om kärl eller container innehåller annat avfall än grovavfall tillkommer en
extra avgift för felsorterat avfall enligt SÖRABs taxa, se 3.1.7.
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3.4.3.1.

Regelbunden hämtning av grovavfall i kärl

Avgift per hämtning, inkl. behandlingsavgift:
Tjänst

Avgift

Hyra per
månad

Hämtning av grovavfall 660
liter kärl

84 kr

72 kr

Hämtning av grovavfall 1 000
liter kärl

108 kr

80 kr

Hämtning av grovavfall i
lösmängd, kr per kbm.

248 kr

-

Tilläggsavgift vid extra hämtning av kärl:
Ordinarie avgift för tömning och behandling tillkommer.
Tjänst

Avgift

Extra tömning av grovavfall i 660 liter kärl.

124 kr

Extra tömning av grovavfall i 1 000 liter kärl.

220 kr

3.4.3.2

Regelbunden hämtning av grovavfall i container

Om container innehåller annat avfall än grovavfall tillkommer en extra
avgift för felsorterat avfall enligt SÖRABs taxa, se 3.1.7.
Avgift för tömning av container vid regelbunden hämtning, inklusive
behandlingsavgift:
Container för grovavfall

Tömningsavgift

Hyra per
månad

6 kbm

484 kr

440 kr

8 kbm

580 kr

440 kr

8 kbm

1 292 kr

660 kr

10 kbm

1 500 kr

660 kr

15 kbm

1 500 kr

880 kr

20 kbm

1 808 kr

880 kr

25 kbm

2 020 kr

880 kr

Vippcontainer

Lyftdumper

Lastväxlare
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3.4.3.3. Tilläggstjänster för hämtning av grovavfall container
Vid tillfällig utställning av container för grovavfall tillkommer avgift för
tömning (inklusive behandling) enligt 3.4.2 samt tilläggsavgift för
utställning och hyra enligt nedan.
Avgift per tjänst:
Container för grovavfall

Avgift

Tillägg vid endagsutställning, för utsättning
och hyra.

440 kr

Tillägg för hyra per dag tillkommer.

34 kr

Tilläggsavgift vid budning:
Ordinarie avgift för tömning och behandling tillkommer.
Tjänst

Avgift

Tillägg för extrahämtning, kr per hämtning.

124 kr

3.5.
Trädgårdsavfall
Om kärl eller container innehåller annat avfall än trädgårdsavfall tillkommer
en extra avgift för felsorterat avfall enligt SÖRABs taxa, se 3.1.7.

3.5.1.

Regelbunden hämtning av trädgårdsavfall i kärl från en- och
tvåbostadshus med behovshämtning

Trädgårdsavfall hämtas i 370 liters kärl.
Avgiften för denna tjänst inkluderar tömning, behandling av trädgårdsavfall
och hyra av kärl.
Avgift per behållare och år:
Tjänst

Avgift

Kärl 370 liter för hämtning av trädgårdsavfall,
16 gånger per år, kr per år.

760 kr

Extra tömning av kärl, kr per tillfälle.

160 kr

3.5.2.

Hämtning av trädgårdsavfall i container

Tillfälligt uppställd container, endast för trädgårdsavfall.
Om behållare innehåller annat avfall än trädgårdsavfall tillkommer
en extra avgift för felsorterat avfall enligt SÖRABs taxa, se 3.1.7.
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Avgift i kr per utställd container 10 kbm, inklusive tömning och behandling:
Tjänst

Avgift

Utställning och hemtagning av container upp
till tre dagar

1 190 kr

Extra tömning av container 10 kbm.

1 100 kr

Om container står ute längre än tre dagar, eller om annan storlek på
behållare nyttjas, tas avgift ut enligt tabell nedan. Hyra tillkommer och om
containern töms mer än en gång, tas en avgift ut per tömning enligt nedan.
Avgift per tömning, inklusive behandling av trädgårdsavfall:
Tjänst

Tömningsavgift

Hyra per dag

1 100 kr

30 kr

15 kbm

1 100 kr

44 kr

25 kbm

1 100 kr

44 kr

Lyftdumper
10 kbm
Lastväxlare

Tilläggsavgift för utställning av annan container än 10 kbm:
Tjänst

Avgift

Tillägg för utställning.

952 kr
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3.6.

Hämtning av farligt avfall, elavfall och kyl- och
frysmöbler från hushåll
Avgift per tjänst:
Tjänst

Avgift

Inköp av låda med säkerhetsspärr, röd box.

200 kr

Hämtning av farligt avfall och småelektronik i
röd box från en- och tvåbostadshus, efter
beställning

En hämtning per
år ingår i
grundavgiften.
Därefter 200 kr/
hämtning

Hämtning av elavfall från flerbostadshus, efter
beställning

En hämtning per
månad/hämtställe
ingår i
grundavgiften.
Därefter 200 kr/
hämtning

Hämtning av vitvaror, kyl- och frysmöbler
från en- och tvåbostads- och flerbostadshus,
efter beställning.

Ingår i
grundavgiften.

3.7.
Latrin
Budad hämtning av latrin sker vid fastighetens gräns mot körbar väg.
Avgift per kärl, inklusive hämtning, behandling och ny behållare:
Tjänst

Avgift

Budad hämtning av latrin i kärl

528 kr
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3.8.

Slam och fett

3.8.1

Hämtning av slam

Avgift per hämtning av slam från slambrunn och slutna tankar, inklusive
behandlingsavgift:
Volym

Hämtnings Regelbunden
- avstånd hämtning

Extra
tömning
inom en
vecka

Akut
tömning
samma
dag

Mindre eller lika
med 4 kbm.

30 m

488 kr

671 kr

1 268 kr

Tillägg per kbm
över 4 kbm.

30 m

40 kr

40 kr

40 kr

3.8.2.

Hämtning av fett

Avgift per hämtning av fettslam från fettavskiljare, inklusive behandlingsavgift.
Avgift för hämtning av fett från fettavskiljare:
Volym fettavskiljare

Avgift

1 kbm

484 kr

1,5 kbm

640 kr

2 kbm

848 kr

3 kbm

1 276 kr

4 kbm

1 704 kr

5 kbm

2 132 kr

6 kbm

2 552 kr

7 kbm

2 972 kr

8 kbm

3 408 kr

14 kbm

5 968 kr
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3.8.3.

Tilläggstjänster för hämtning av fett

Avgift per tjänst:
Tjänst

Avgift per
anläggning
och tömningstillfälle

Tillägg akut hämtning samma dag,
kl 06.00-20.00

1 116 kr

Tillägg fast hämtning enligt schema
kl 20.00-06.00

888 kr

Tillägg per kbm.

224 kr

3.8.4.

Tilläggstjänster för hämtning av slam och fett

Avgift per tjänst:
Tjänst

Avgift

Tillägg jourhämtning kl 20.00-06.00,
vardagar samt helger och helgdagar

2 456 kr

Extra slang utöver 30 m,
tillägg per 5 m

100 kr

Förhindrad hämtning s.k
”bomkörning”, kr per tillfälle

400 kr

Extra arbete, tid på plats, kr per
timme.

448 kr

4. Fosforfällor
Avgift per tjänst:
Tjänst

Avgift

Tömning fosforfiltermaterial.

2 512 kr
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5. Övriga tjänster
För tjänster som inte omfattas av denna renhållningstaxa, tillämpas avgift
baserad på timkostnad enligt nedan och aktuell behandlingsavgift.
Timkostnad

Avgift, kr/tim

Komprimerande sopbil

1 056 kr

Komprimerande sopbil med vinsch

1 056 kr

Lyftdumperbil

1 056 kr

Lastväxlarbil

1 056 kr

Frontlastarbil

1 376 kr

Last/flakbil, mindre än 3,5 ton

636 kr

Last/flakbil, större än 3,5 ton

848 kr

Kranbil

1 264 kr

Sortering elavfall

528 kr

Extrapersonal

422 kr
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