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Allmänna Bestämmelser 
Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4 - 6 §§ Miljöbalken får uttas av kommunen för täckande av kostnader 
avseende insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall. 

Taxan antogs 20XX-XX-XX av kommunfullmäktige i Strängnäs kommun och gäller från och med 20XX-XX-XX. 
Alla avgifter anges med moms inkluderad. 

Om kostnaderna ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad lag, förordning eller föreskrift kan angivna priser 
justeras i enlighet med kostnadsändringen. 

Avgiftsskyldighet 
Fastighetsägaren ska betala angivna avgifter till renhållningsorganisationen, SEVAB Strängnäs Energi AB, hädanefter 
kallad SEVAB. 
Med fastighetsägare avses den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare (juridiska personen vid gemensam hämtning). Faktura kan dock efter 
godkännande av SEVAB skickas till nyttjanderättshavaren om fakturamottagaren inte har skulder hos SEVAB. Om 
fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsägaren som är 
betalningsansvarig. 
Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ska ha abonnemang för hämtning av hushållsavfall vid till exempel 
bostadshus, restauranger, affärer, verkstäder, kontor, skolor, institutioner och förvaltningar där hushållsavfall 
uppstår. 

Ändring av ägarförhållanden för fastigheten ska anmälas av både den tidigare och den nya ägaren. Fastighetsägaren 
ska anmäla ändring som berör avfallshanteringen, abonnemanget eller betalningsansvaret. Ändringar ska anmälas till 
SEVAB. Avgiftsskyldighet föreligger tills ändringsanmälan gjorts. 

Skyldighet att betala avgift för bebyggd fastighet eller där hus är under uppförande föreligger oberoende av i vilken 
utsträckning huset utnyttjas. 

Vid avgiftens debitering tillämpas kronutjämning. Vid utebliven betalning inom föreskriven tid uttas kravavgift samt 
beräknas dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

Särskild avgift 
När taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift, till exempel då förhållandena väsentligt avviker från vad som är 
normalt, prövas beslut om särskild avgift för berörd fastighetsägare av Samhällsbyggnadsnämnden. De grunder som 
anges i 27 kap. § 5 Miljöbalken beaktas. 

Hämtningsområden 
Kommunen är uppdelad i nedanstående hämtningsområden. För kartbilagor, se kommunens avfallsföreskrifter i 
renhållningsföreskrifterna. 

Område 1: Tätortsområden, enligt kartbilaga 1a-e i renhållningsföreskrifterna. 

Område 2: Landsbygd, med vilket avses övriga områden på fastlandet utom tätortsområden, samt öar med 
broförbindelse, se kartbilaga 2 i renhållningsföreskrifterna. 

Område 3: Ringsö, enligt kartbilaga 3 i renhållningsföreskrifterna. 

Område 4: Övriga öar och fastigheter utan väg- eller broförbindelse, d.v.s. område utanför område 1, 2 eller 3. 

Definitioner 
Fast avgift 
Den fasta avgiften för bostadshus täcker kostnaderna för administration, information, återvinningscentralerna samt 
behandling av farligt avfall och grovavfall från hushållen. 

För verksamhet täcker den fasta avgiften endast administration och information. För avfall som lämnas på 
återvinningscentral betalas avgift enligt gällande verksamhetsprislista. 

Vid dispens från rörliga avgiften ska ändå fasta avgiften betalas. 

Rörlig avgift 
Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet. 
Den rörliga avgiften påverkas av hämtningsintervall, kärlstorlek och eventuella tillägg. 
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Övrigt hushållsavfall 
Övrigt hushållsavfall är en fraktion av det sorterade hushållsavfallet. När hushåll eller verksamhet sorterar ut avfall 
med producentansvar till exempel förpackningar och tidningar enligt producentansvarsförordningarna samt 
matavfall, trädgårdsavfall, grovavfall, farligt avfall med mera enligt Eskilstuna kommuns renhållningsföreskrift så är 
hushållsavfallet sorterat. Hushållsavfall som läggs i behållaren ska vara väl förpackat så att skada, arbetsmiljöproblem 
eller annan olägenhet inte uppkommer. 

Matavfall 
Med matavfall menas biologiskt lättnedbrytbart avfall och livsmedelsavfall från hushåll, storkök, restaurang, 
personalutrymmen i verksamheter eller liknande. SEVAB beslutar om matavfall ska samlas in i separata kärl eller 
genom utsortering i grön påse. Kärl för matavfall ska vara placerat på samma plats som kärl för övrigt hushållsavfall 
vid hämtningstillfället eller vid anvisad plats.  

Färgsorterat avfall 
Hushållsavfall som sorteras ut i olikfärgade påsar för fraktionerna mat-, förpacknings- och övrigt avfall. 

Osorterat hushållsavfall 
Om hushåll eller verksamhet inte sorterar avfallet enligt producentansvarsförordningarna och Strängnäs kommuns 
renhållningsföreskrift, så är hushållsavfallet osorterat. Farligt avfall måste alltid sorteras ut. 

Omklassning abonnemang 
SEVAB har rätt att ändra abonnemangsform till osorterat om det efter upprepad information om dålig sortering av 
hushållsavfallet inte blir en godkänd sortering. 

Grovavfall 
Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallskärlet. Det kan 
vara möbler, cyklar, kastruller, speglar, bananlådor, keramik, madrasser, med mera 

Annat avfall som till exempel byggavfall, fasta installationer, trädgårdsavfall och fordonsdelar klassas inte som 
grovavfall. 

Miljöavgift 
Miljöavgift motiveras med hänvisning till Miljöbalken 27 kap. § 5 som säger ”Avgift får tas ut på ett sådant sätt att 
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas”. De som inte sorterar sitt avfall på 
ett sätt som gör att vi kan återvinna det får betala mer än de som sorterar.  

Bomkörning 
När hämtning eller tömning inte kan utföras på grund av hinder som SEVAB inte råder över. 

Lägenhet 
Del av bostadsbyggnad avsedd för ett hushåll. 

Småhusenhet 
Bostadsbyggnad för permanent- eller fritidsboende med en eller två lägenheter 

En- och tvåbostadshus 
Avser småhusenhet som används för permanentboende. Är man folkbokförd på adressen räknas man som 
permanentboende även om man inte använder bostaden permanent. 

Fritidshus 
Avser småhusenhet där man inte är folkbokförd och som är avsedd att användas som tillfällig bostad. Fritidsboende 
som väljer åretrunthämtning betalar fast avgift för En- och tvåbostadshus 

Flerbostadshus 
Avser bostadshus med minst tre lägenheter. 

Samfällighet 
Avser förening eller annan juridisk person med minst 4 hushåll som har ett eller flera gemensamma kärl i ett 
geografiskt avgränsat område och har gemensam faktura för både fasta och rörliga avgiften. Samtliga hushåll för 
området måste ingå i samfälligheten. Används även för småhusenhet bostadsrätt när lägenheterna har gemensam 
faktura för både fasta och rörliga avgiften. 
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Verksamhet 
Avser alla verksamhetslokaler och fastigheter som inte innehåller privathushåll. 

Kärl 
Kärl för hushållsavfall ingår i rörliga avgiften och tillhandahålls av SEVAB. Avfall som läggs i kärl ska vara väl paketerat, 
till exempel inlagt i påse försluten med dubbelknut. Är avfallet förorenat med farligt avfall tas en saneringsavgift ut. 
Kärl ska på tömningsdagen vara placerat på anvisad plats. Skötsel av kärl är abonnentens ansvar. 

Kärl får inte flyttas från fastigheten och ska vara rengjort när abonnemang avslutas. 

Gemensamt kärl 
Två eller flera närboende i en- och tvåbostadshus kan dela på ett 190 eller 370 liters kärl med hämtningsintervall 
varannan vecka. 

Samtliga delande betalar en fast avgift var. En av fastighetsägarna ska vara ansvarig mot SEVAB för framkomlighet, 
sortering, skötsel av kärl samt ha betalningsansvar för rörlig avgift med eventuella tillägg. 

Ansökan sker på särskild blankett som båda fastigheternas innehavare ska skriva under. Där ska framgå vem som är 
betalnings- och skötselansvarig för rörliga avgiften samt vid vilken fastighet det delade kärlet placeras. 

Latrin 
I latrinabonnemanget ingår 4 tunnor med lock. Vid hämtning lämnas en ny tunna med lock per hämtad tunna. 

m3 
Förkortning för kubikmeter. Anger volym på till exempel slamavskiljare. 

Övervolym 
När tömda volymen är större än registrerad volym. 

Serviceavgift 
Avgift i kr per gång 2019 2020 Förändring 
Ändring av abonnemang 150 175 16,7% 
Utkörning-, byte- eller intag av kärl 350 400 14,3% 
Byte av förstört kärl 1, 2 450 500 11,1% 
1 Tillkommer en kostnad för inköp av kärl enligt prislista från vår leverantör.  
2 Gäller inte när SEVAB förstört kärlet. 
 

Tilläggsavgift 
Avgiften tillkommer vid försvårande arbetsförhållanden. 

Avgift i kr per tillägg 2019 2020 Förändring 
Tillägg 350 350 0,0% 
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Hushållsavfall 
Flerbostadshus, verksamheter och samfälligheter 
SEVAB beslutar om matavfall ska samlas in i separata kärl eller med utsortering i grön påse. 

Fast avgift 
Avgift per lägenhet/verksamhet i kr per år 2019 2020 Förändring 
Flerbostadshus, hyresrätt 665 690 3,8% 
Flerbostadshus, bostadsrätt 701 727 3,7% 
Samfällighet och småhusenhet bostadsrätt 1 061 1 098 3,5% 
Verksamhet 384 401 4,4% 

Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. 

Rörlig avgift 

Övrigt hushållsavfall med eller utan matavfallssortering i grön påse. 
SEVAB beslutar om matavfall ska samlas in i separata kärl eller med utsortering i grön påse. 

Avgift i kr per kärl och år 
Kärlstorlek Hämtningsintervall 2019 2020 Förändring 
190 liter Varannan vecka 1 692 1 710 1,1% 
  1 gång per vecka 2 3 383 3 419 1,1% 
370 liter Varannan vecka 2 628 2 659 1,2% 
  1 gång per vecka 2 5 255 5 317 1,2% 
  2 ggr per vecka 2, 3 10 510 10 634 1,2% 
660 liter 1 Varannan vecka 2 4 442 4 440 0,0% 
  1 gång per vecka 2 8 884 8 880 0,0% 
  2 ggr per vecka 2, 3 17 768 17 760 0,0% 
  3 ggr per vecka 2, 3 26 652 26 640 0,0% 
1 Inga abonnemang med matavfallssortering i grön påse. 
2 Gäller inte hämtningsområde 2 - 4. 
3 Gäller endast efter beslut från SEVAB. 

Osorterat hushållsavfall 
Avgift i kr per kärl och år Rörlig- plus miljöavgift 
Kärlstorlek Hämtningsintervall Rörlig avgift Miljöavgift 2019 2020 Förändring 
190 liter Varannan vecka 2 097 1 700 3 673 3 797 3,4% 
  1 gång per vecka 1 4 193 3 400 7 346 7 593 3,4% 
370 liter Varannan vecka 3 250 3 300 6 394 6 550 2,4% 
  1 gång per vecka 1 6 500 6 600 12 788 13 100 2,4% 
  2 ggr per vecka 1, 3 13 000 13 200 25 576 26 200 2,4% 
660 liter Varannan vecka 1 5 420 6 600 11 782 12 020 2,0% 
  1 gång per vecka 1 10 839 13 200 23 564 24 039 2,0% 
  2 ggr per vecka 1, 3 21 678 26 400 47 128 48 078 2,0% 
  3 ggr per vecka 1, 3 32 517 39 600 70 694 72 117 2,0% 
Säck 2 1 gång per vecka 4 500 1 700 5 700 6 200 8,8% 
1 Gäller inte hämtningsområde 2 - 4. 

2 Inga nya abonnemang tecknas. 
3 Gäller endast efter beslut från SEVAB. 
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Matavfall hushåll 
Kräver abonnemang Övrigt hushållsavfall. Hämtningsintervallet får inte vara tätare än intervallet i abonnemanget 
Övrigt hushållsavfall. SEVAB bestämmer storlek, hämtningsintervall och antalet kärl per hämtställe. 

Avgift i kr per kärl och år. 
Kärlstorlek Hämtningsintervall 2019 2020 Förändring 
Samtliga Samtliga  0 0  

Säsongshämtning från allmänna platser 
Med allmänna platser avses till exempel badplatser, sevärdheter och vandringsleder. 
Hämtningsperioden är samma som för fritidshus. 

Avgift i kr per kärl och säsong.  
Kärlstorlek Hämtningsintervall 2019 2020 Förändring 
190 liter Varannan vecka, 12 ggr 548 549 0,2% 
370 liter Varannan vecka, 12 ggr 1117 1 113 -0,4% 

Tilläggstjänster 
Avgift per år i tillägg enligt tabellen Tilläggsavgift. 5 m dragavstånd ingår 2019 2020 
Dragavstånd >5 - 10 m Tillägg per kärl 3 1 tillägg 1 tillägg 
Dragavstånd >10 - 20 m Tillägg per kärl 3 2 tillägg 2 tillägg 
Dragavstånd >20 - 30 m Tillägg per kärl 3 4 tillägg 4 tillägg 
Dragavstånd >30 - 50 m 1 Tillägg per kärl 3 6 tillägg 6 tillägg 
Dragavstånd >50 m 1 Tillägg per kärl 3 12 tillägg 12 tillägg 
Olåst dörr, bom eller liknande Tillägg per kärl 3 1 tillägg 1 tillägg 
Låst dörr, bom eller liknande 2 Tillägg per kärl 3 2 tillägg 2 tillägg 
1 Inga nya abonnemang tecknas. 
2 Kodlås räknas som olåst. 
3 Gånger antalet hämtningar per vecka 

Extratjänster 
Extrahämtning, avgift i kr per kärl 2019 2020 Förändring 
Sorterat avfall inom 5 arbetsdagar från beställning, 1:a kärl 488 488 0,0% 
Efterföljande kärl på samma hämtställe 100 100 0,0% 
Osorterat avfall inom 5 arbetsdagar från beställning, 1:a kärl 588 600 2,0% 
Efterföljande kärl på samma hämtställe 150 150 0,0% 
Sorterat avfall under samma dag som beställning 1 744 744 0,0% 
Efterföljande kärl på samma hämtställe 100 100 0,0% 
Osorterat avfall under samma dag som beställning 1 844 861 2,0% 
Efterföljande kärl på samma hämtställe 150 150 0,0% 

Avgift i kr per år och kärl    

Låsbart lock, en nyckel ingår 2 150 150 0,0% 
1 Gäller endast hämtningsområde 1. Beställning måste ske före 10.00. 
2 Endast efter godkännande från SEVAB. Endast lås som tillhandahålls och monteras av SEVAB. 

Övriga avgifter 
Avgift i kr per kärl och hämtningstillfälle Kärlstorlek 2019 2020 Förändring 
Tömning av överfullt kärl 1 190 liter 100 100 0,0% 
 370 liter 200 200 0,0% 
 660 liter 400 400 0,0% 
Felsorteringsavgift vid felaktigt eller opaketerat innehåll 200 200 0,0% 
Saneringsavgift vid innehåll av farligt avfall 2    
1 Avgiften tas ut på grund av olägenheter som nedskräpning, spill samt att det är en större volym än avtalat. 
2 Prissättning efter utsorteringen av farligt avfall. 
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En- och tvåbostadshus 

Fast avgift 
Avgift per lägenhet i kr per år 2019 2020 Förändring 
En- och tvåbostadshus 1 146 1 187 3,6% 

 Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. 

Rörlig avgift 

Färgsorterat hushållsavfall i två eller flera fraktioner 1 
Avgift i kr per kärl och år 
Kärlstorlek Hämtningsintervall 2019 2020 Förändring 
190 liter Varannan vecka 1 169 1 167 -0,2% 
 Var fjärde vecka 2 809 801 -1,0% 
370 liter Varannan vecka  2 182 2 196 0,6% 
1 För boende på hämtningsområde 3 sker hämtningen under perioden 1 maj till 15 oktober på Ringsö, övrig tid sker 
hämtningen från anvisad insamlingsplats på Selaön. 
2 Efter anmälan om hemkompostering hos Samhällsbyggnadsnämnden. 

Osorterat hushållsavfall 
Avgift i kr per kärl och år  Rörlig- plus miljöavgift 
Kärlstorlek Hämtningsintervall Rörlig avgift Miljöavgift 2019 2020 Förändring 
190 liter Varannan vecka 1 167 3 600 4 669 4 767 2,1% 
370 liter Varannan vecka 2 196 7 200 9 164 9 396 2,5% 

Extratjänster 
Extrahämtning, avgift i kr per kärl 2019 2020 Förändring 
Sorterat avfall inom 5 arbetsdagar från beställning 1 488 488 0,0% 
Osorterat avfall inom 5 arbetsdagar från beställning 1 588 600 2,0% 

Avgift i kr per år och kärl    
Låsbart lock, en nyckel ingår 2 150 150 0,0% 
1 För hämtningsområde 3 gäller hämtningen från anvisad uppställningsplats på Selaön. 
2 Endast lås som tillhandahålls och monteras av SEVAB. 

Övriga avgifter 
Avgift i kr per kärl och hämtningstillfälle Kärlstorlek 2019 2020 Förändring 
Tömning av överfullt kärl 1 190 liter 100 100 0,0% 
  370 liter 200 200 0,0% 
Felsorteringsavgift vid felaktigt eller opaketerat innehåll 200 200 0,0% 
Saneringsavgift vid innehåll av farligt avfall 2       
1 Avgiften tas ut på grund av arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning, spill samt att det är en större volym 
än avtalat. 
2 Prissättning efter utsorteringen av farligt avfall. 
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Fritidshus 
Hämtningsperiod för hämtningsområde 1, 2 och 4: 15 april till 30 september 
Hämtningsperiod för hämtningsområde 3: 1 maj till 15 oktober 

Fast avgift 
Avgift per lägenhet i kr per år 2019 2020 Förändring 
Fritidshus 924 957 3,6% 

 Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. 

Rörlig avgift 

Färgsorterat hushållsavfall i två eller flera fraktioner 
Avgift i kr per kärl och säsong 
Kärlstorlek Hämtningsintervall 2019 2020 Förändring 
190 liter Varannan vecka, 12 ggr 548 549 0,2% 
  Var fjärde vecka, 6 ggr 1 274 280 2,2% 
370 liter Varannan vecka, 12 ggr 1 117 1 113 -0,4% 
1 Efter anmälan om hemkompostering hos Samhällsbyggnadsnämnden. 

Osorterat hushållsavfall 
Avgift i kr per kärl och år Rörlig plus miljöavgift 
Kärlstorlek Hämtningsintervall Rörlig avgift Miljöavgift 2019 2020 Förändring 
190 liter Varannan vecka, 12 ggr 549 1 800 2 298 2 349 2,2% 
370 liter Varannan vecka, 12 ggr 1 113 3 600 4 617 4 713 2,1% 

Extratjänster 
Extrahämtning, avgift i kr per kärl 2019 2020 Förändring 
Sorterat avfall inom 5 arbetsdagar från beställning 1 488 488 0,0% 
Osorterat avfall inom 5 arbetsdagar från beställning 1 588 600 2,0% 
Sorterat avfall i samband med ordinarie tur i området 1 388 388 0,0% 
Osorterat avfall i samband med ordinarie tur i området 1 488 500 2,5% 

Avgift i kr per år och kärl    
Låsbart lock, en nyckel ingår 2 150 150 0,0% 
1 För hämtningsområde 3 gäller hämtningen från anvisad uppställningsplats på Selaön. 
2 Endast lås som tillhandahålls och monteras av SEVAB. 

Övriga avgifter 
Avgift i kr per kärl och hämtningstillfälle Kärlstorlek 2019 2020 Förändring 
Tömning av överfullt kärl 1 190 liter 100 100 0,0% 
  370 liter 200 200 0,0% 
Felsorteringsavgift vid felaktigt eller opaketerat innehåll 200 200 0,0% 
Saneringsavgift vid innehåll av farligt avfall 2       
1 Avgiften tas ut på grund av olägenheter som nedskräpning, spill samt att det är en större volym än avtalat. 
2 Prissättning efter utsorteringen av farligt avfall. 
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Hämtning av hushållsavfall i annan behållare 
SEVAB beslutar om det är möjligt. 

Avgift i kr per ton 2019 2020 Förändring 
Behandling av sorterat hushållsavfall 1 1 800 1 830 1,7% 
Behandling av osorterat hushållsavfall 1 2 700 2 760 2,2% 
Felsorteringsavgift 1 500 1 550 3,3% 
Saneringsavgift 2       
1 Behållarhyra och transportavgift tillkommer, se prislista för verksamhetsavfall. 
2 Prissättning efter utsortering av farligt avfall. 

Grovavfall 
Hämtning av grovavfall 1, 2 
Kan endast beställas av bostadsfastigheter med abonnemang. Hämtning görs inom 5 arbetsdagar från beställning. 
Avfallet ska vara lyft- och hanterbart för en person och utställt vid hämtningsfordonets angöringsplats. 
Avgift i kr per m3 2019 2020 Förändring 
Hämtning av sorterat grovavfall uppdelat i fraktioner, förpackat enligt 
överenskommelse 3 

310 316 1,9% 

Hämtning av osorterat grovavfall, förpackat enligt överenskommelse 3 465 474 1,9% 

Avgift i kr per styck    
Hämtning av kylmöbler och vitvaror 3 310 316 1,9% 
1 Hämtningsområde 3 kan endast beställa hämtning vid närmast farbara väg vid ordinarie kärltömning för området. 
Vid övrig tid gäller anvisad uppställningsplats på Selaön. 
2 Vid städning för att komma åt avfallet utgår timkostnad, minsta debitering 1 tim. Se prislista för verksamhetsavfall. 
3 För hämtningsområde 3 gäller högst 2 m3 per tillfälle. 

Mottagande av jaktavfall och avlidet sällskapsdjur 
Lämnas på Kvittens Återvinningsanläggning. 

Avlidet sällskapsdjur 
Avgift i kr 2019 2020 Förändring 
Avlämning av avlidet sällskapsdjur, per djur 1 3 500 3 500 0,0% 
1 Mottagningsavgift enligt gällande prislista av SEVAB godkänd mottagare tillkommer. 

Jaktavfall 
Avgift i kr, fast avgift plus viktavgift 2019 2020 Förändring 
Fast avgift per avlämning 1 500 1 500 0,0% 
Rörlig avgift per kg 30 30 0,0% 

Trädgårdsavfall 
Hämtningsperiod vecka 14 - 47. Gäller endast efter godkännande från SEVAB. Kärl ska på hämtningsdagen vara 
placerat på anvisad plats. 

Avgift i kr per kärl och säsong 2019 2020 Förändring 
Hämtning av 1:a kärlet varannan vecka under säsong 490 490 0,0% 
Efterföljande kärl 300 300 0,0% 

Avgift i kr per hämtning    
Extrahämtning av kärl under säsong, utförs inom 7 arbetsdagar 102 102 0,0% 
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Latrin 
Tunna ska på tömningsveckan vara placerat på anvisad plats med påsatt lock. 

Latrinhämtning 4 ggr per säsong 
En tunna per hämtningstillfälle ingår i avgiften. 

Avgift i kr per säsong 2019 2020 Förändring 
Hämtning max 2 m från väg 1 700 1 735 2,1% 
Hämtning utanför toalett. Max 50 m från väg 2 120 2 164 2,1% 

Avgift i kr per kärl    
Extra tunna vid ordinarie hämtning. Max 2 m från väg 425 434 2,1% 
Extra tunna vid ordinarie hämtning utanför toalett. Max 50 m från väg 530 541 2,1% 
Extrahämtning av tunna inom 7 arbetsdagar från beställning 1 850 868 2,1% 
Felsorteringsavgift vid felaktigt innehåll 350 400 14,3% 
1 För hämtningsområde 3 gäller hämtningen från anvisad uppställningsplats på Selaön. 

Slam 
Gäller hämtningsområde 1 - 3. Anläggningen ska vara lättillgänglig och förberedd för tömning. 

Slamavskiljare 
Tömning under aviserad tömningsvecka. 

Avgift i kr per tömning 1 Volym 2019 2020 Förändring 
Slamavskiljare ≤1 m3 756 771 2,0% 
  >1 - 2 m3 928 947 2,0% 
  >2 - 3 m3 1 206 1230 2,0% 
  >3 - 4 m3 1 363 1390 2,0% 
  >4 - 5 m3 1 712 1746 2,0% 
  >5 - 6 m3 1 869 1906 2,0% 
  >6 - 7 m3 2 283 2329 2,0% 
  >7 - 8 m3 2 440 2489 2,0% 
  >8 - 9 m3 2 597 2649 2,0% 

Avgift i kr per m3 1      
Slamavskiljare  >9 m3 298 304 2,0% 

Avgift i kr per tömning utöver ordinarie avgift 2      
Budningsavgift inom ordinarie tur för området   156 159 2,0% 
Budningsavgift utanför ordinarie tur för området   1 151 1174 2,0% 
1 Avser både behandling och transport. 
2 Hämtningsområde 3 kan endast beställa tömning till vecka då hushållsavfall töms på Ringsö. 

Minireningsverk 
Gäller hämtningsområde 1 - 2. 

Tömning under aviserad tömningsvecka. Tömningsinstruktion för minireningsverk ska finnas väl synlig vid 
anläggningen. 

Avgift i kr per tömning 1 2019 2020 Förändring 
Minireningsverk ≤3 m3 1208 1 232 2,0% 
Tillägg per påbörjad m3 behållarvolym över 3 m3 250 255 2,0% 

Avgift i kr per tömning utöver ordinarie avgift    
Budningsavgift inom ordinarie tur för området 156 159 2,0% 
Budningsavgift utanför ordinarie tur för området 1 151 1 174 2,0% 
1 Avser både behandling och transport. 
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Sluten tank 
Tömning på områdets ordinarie tömningsdag. Beställning ska göras senast 15.00 dagen före. 

Avgift i kr per tömning 1 Volym 2019 2020 Förändring 
Sluten tank 2 ≤1 m3 928 947 2,0%  

>1 - 2 m3 1 101 1123 2,0%  
>2 - 3 m3 1 362 1389 2,0%  
>3 - 4 m3 1 519 1549 2,0%  
>4 - 5 m3 1 868 1905 2,0%  
>5 - 6 m3 2 024 2064 2,0%  
>6 - 7 m3 2 439 2488 2,0%  
>7 - 8 m3 2 596 2648 2,0% 

  >8 - 9 m3 2 753 2808 2,0% 

Avgift i kr per m3 1      

Sluten tank 2 >9 m3 298 304 2,0% 

Avgift i kr per tömning      

Budningsavgift utanför ordinarie tur för området  1 151 1174 2,0% 
1 Avser både behandling och transport. 
2 Inga nya abonnemang tecknas för hämtningsområde 3. 
3 Hämtningsområde 3 kan endast beställa tömning till vecka då hushållsavfall töms på Ringsö. 

Bajamaja 

Tömning på områdets ordinarie tömningsdag. Beställning ska göras senast 15.00 dagen före. 

Avgift i kr per tömning 1 2019 2020 Förändring 
Bajamaja ≤1 m3 2 3 500 3 600 2,9% 
1 Avser både behandling och transport. 
2 Gäller inte hämtningsområde 3. 

Fett 
Gäller hämtningsområdena 1 - 2. Anläggningen ska vara lättillgänglig och förberedd för tömning. 

Fettavskiljare 
Tömning under aviserad tömningsvecka. 

Avgift i kr per tömning 1 2019 2020 Förändring 
Fettavskiljare ≤1 m3 1 895 1 933 2,0% 
>1 - 3 m3 2 287 2 333 2,0% 

Avgift i kr per m3 1    
Fettavskiljare >3 m3 652 665 2,0% 

Avgift i kr per tömning utöver ordinarie avgift    
Budningsavgift inom ordinarie tur för området 156 159 2,0% 
Budningsavgift utanför ordinarie tur för området 3 507 3 577 2,0% 
1 Avser både behandling och transport. 
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Fosforfälla 
Gäller hämtningsområde 1 - 2. 
Säck ska vara placerad vid farbar väg vid hämtningstillfället. Endast hämtning av säck med filtermaterial ingår. 
Lösviktsanläggning ska vara lättillgänglig och förberedd för tömning. Endast hämtning av filtermaterial ingår. 

Hämtning filtermaterial 
Hämtning sker inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

Avgift i kr per hämtning 1 2019 2020 Förändring 
Hämtning av 1:a säck ≤500 kg 1 548 1 579 2,0% 
Hämtning av 1:a säck >500 kg 1 754 1 789 2,0% 
Avgift per styck för efterföljande säck 516 526 2,0% 
Hämtning i lösvikt ≤3 m3 2 2 507 2 557 2,0% 
1Avser både behandling och transport. 
2 Inga nya abonnemang för lösvikt tecknas. 

Tilläggstjänster för slam, fett och fosforfälla 

Avgift per gång i tillägg enligt tabellen Tilläggsavgift.   2019 2020 
Slangdragning >10 - 20 m 1 tillägg 1 tillägg 
10 m slangdragning ingår >20 - 30 m 2 tillägg 2 tillägg 
  >30 - 40 m 4 tillägg 4 tillägg 
  >40 - 50 m 1 6 tillägg 6 tillägg 
  >50 m 1 10 tillägg 10 tillägg 
Lock tyngre än 25 kg 1   1 tillägg 1 tillägg 
Avgift i kr per gång 2019 2020 Förändring 
Bomkörning 610 622 2,0% 
Återfyllning av vatten 578 590 2,0% 
Avgift i kr per m3    
Övervolym 600 612 2,0% 
1 Inga nya abonnemang tecknas. 
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