
 
 
 

 

SEPARATA AVGIFTER 
 
 

Tilläggstjänster för hushållsavfall i kärl eller säck 
 
Tabell 18   Extra hämtning efter budning, kr per hämtning. 

Taxeklass 80-240 liter 370-400 liter 660 liter 

0-50 meter 233,77 kr 294,96 kr 403,10 kr 
    
    

 
 
Tabell 19  Tillägg vid hinder, kr per hinder, kärl och hämtning. 

Taxeklass Avgift 

Placeringstillägg klass 1, t.ex. olåst dörr eller grind, tröskel 2,18 kr 
Placeringstillägg klass 2, t.ex. låst dörr, trappa, hiss, lutning, grusgång 13,11 kr 

 
 
Tabell 20  Avgifter för övriga tjänster, kr per hämtning eller tillfälle. 

Tjänst Avgift 

Återställning av kärl 3-20 meter per gång 7,91 kr 
Återställning av kärl 21-50 meter per gång 11,19 kr 

Kärlbytes- och hemtagningsavgift 217,44 kr 
 
 
Tabell 21  Avgift för överfull behållare eller extrasäck 

Tjänst Avgift 

Överfull behållare 56,18 kr/st 

Extrasäck hushållsavfall 61,38 kr/st 
 
 
Tabell 22  Avgift för övriga tjänster, kr per kärltvätt. 

Tjänst Avgift 

Kärltvätt 164,38 kr 
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Grovavfall, elavfall och farligt avfall 
Paketerat avfall hämtas inom 14 dagar efter beställning. 

 
Tabell 23  Avgifter för övriga tjänster, kr per beställd 

grovsopshämtning. 
Tjänst Avgift 

Hämtning av grovsopor vid beställning 426 kr/m3 

Hämtning av elavfall 426 kr/m3 

Hämtning av farligt avfall 437kr/tim 
  

Trädgårdsavfall 
Tabell 24  Avgift för övriga tjänster, kr per abonnemang. 

Tjänst Avgift 

Abonnemang ris & trädgårdsavfall* 578,00 kr 
* Abonnemang för säsong 1/5-31/10 (14 hämtningar/säsong). 
 
 

Latrin 
Tabell 25  Avgifter för övriga tjänster, kr per latrinhämning. 

Tjänst Avgift 

Latrinhämtning efter budning 206,00 kr/kärl 

Skiftningstillägg  66,59 kr/kärl 
 

Fett från fettavskiljare 
Tabell 26  Avgift för övriga tjänster, kr per hämtning. 

Tjänst Volym (m3) Avgift 

Tömning av fettavskiljare  1 1 679,00 kr 

Tömning av fettavskiljare 2 2 379,00 kr 

Tömning av fettavskiljare 3 3 075,00 kr 
Tömning av fettavskiljare 4 3 777,00 kr 

Tömning av fettavskiljare 5 4 476,00 kr 

Tömning av fettavskiljare ≥ 6 5 202,00 kr 

 


	SEPARATA AVGIFTER
	Tilläggstjänster för hushållsavfall i kärl eller säck
	Grovavfall, elavfall och farligt avfall
	Trädgårdsavfall
	Latrin
	Fett från fettavskiljare

