
AVGIFTER – hämtnings- och behandlingsavgift 
i områden med möjlighet att sortera matavfall 

Avgiften består av en fast årsavgift samt en hämtnings- och behandlingsavgift. 
Samtliga avgifter är inklusive moms och avser endast de fastigheter i områden som 
fått erbjudande om att sortera ut matavfall. 

Hushållsavfall från en- och tvåbostadshus 
Abonnemang klimatsmart 

Abonnemang klimatsmart avser sorterat brännbart respektive matavfall 
från en- och tvåbostadshus. Detta abonnemang avser endast de 
fastigheter som har fått erbjudande om att sortera ut matavfall. 

Endast 0-2 meter gångavstånd tillämpas vid en- och tvåbostadshus. 

I avgiften ingår 130 liters kärl för matavfall samt kärl med valfri storlek 
enligt tabell 7 för brännbart hushållsavfall med samtidig tömning. 
Avgiften gäller även vid hemkompostering av matavfall och då ingår 
endast kärl för brännbart hushållsavfall. 

Tabell 7 Hämtnings- och behandlingsavgifter för sorterat brännbart 
respektive matavfall från en- och tvåbostadshus, kr per kärl 
för brännbart avfall och år. 

Taxeklass 80 liter 140 liter 190 liter 370 liter 660* liter 

16 hämtningar per år** 634,26 kr 693,73  kr 951,40 kr 1 764,05 kr 3 171,34 kr 

26 hämtningar per år 1 030,70 kr 1 127,30 kr 1 546,04 kr 2 866,59 kr 5 153,44 kr 
* 660 liter används normalt endast av hushåll i samfällighetsförening med
gemensamhetslösning för avfallsinsamling.
** 16 hämtningar erbjuds enbart boende i B-områden.

Abonnemang blandat brännbart 

Abonnemang blandat brännbart avser blandat brännbart avfall från en- 
och tvåbostadshus, för hushåll som inte vill sortera ut matavfall. 

Endast 0-2 meter gångavstånd tillämpas vid en- och tvåbostadshus. 

Tabell 8 Hämtnings- och behandlingsavgifter för blandat brännbart 
från en- och tvåbostadshus, kr per kärl och år. 

Taxeklass 80 liter 140 liter 190 liter 370 liter 660* liter 

16 hämtningar per år** 971,23  kr 1 070,33  kr 1 367,65  kr 2 338,86  kr 3 964,18  kr 

26 hämtningar per år 1 578,23  kr 1 739,28  kr 2 222,41  kr 3 800,64  kr 6 441,79  kr 
* 660 liter används normalt endast av hushåll i samfällighetsförening med
gemensamhetslösning för avfallsinsamling.
** 16 hämtningar erbjuds enbart boende i B-områden.
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Hushållsavfall från flerbostadshus 
Abonnemang klimatsmart 

Abonnemang klimatsmart avser sorterat brännbart respektive matavfall 
från flerbostadshus. Detta abonnemang avser de fastigheter som fått 
erbjudande om att sortera ut matavfall. 

I avgifter ingår 130 liters kärl för matavfall samt valfri storlek enligt 
tabell 9 för brännbart hushållsavfall med samtidig tömning. 

Vid användning av underjordsbehållare för brännbart avfall debiteras 
kärl för matavfall enligt taxa för verksamheter. 

Tabell 9 Hämtnings- och behandlingsavgifter för sorterat brännbart 
respektive matavfall från flerbostadshus, kr per kärl 
brännbart avfall och hämtning. 

Abonnemang klimatsmart för sorterat brännbart avfall i underjordsbehållare 
I avgiften ingår 5st. 140 liters kärl för matavfall där volymen i 
underjordsbehållaren är 3 m³ och 8st. 140 liters kärl där volymen 
är 5 m³ samt hämtning av brännbart avfall från hushåll från 
behållare med valfri storlek enligt tabell 10. Hämtning ska ske 
enligt schema.
Tabell 10 Hämtnings- och behandlingsavgifter för sorterat brännbart avfall i 
underjordsbehållare (ex. Molokbehållare), kr per hämtning.
Behållarstorlek Avgift 

≤ 3 m3 628,08  kr 

3,1 - 5 m3 1 049,27 kr 

> 5 m3 1 257,39  kr 

Abonnemang blandat brännbart 
Abonnemang blandat brännbart avser blandat brännbart avfall från 
flerbostadshus, för hushåll som inte vill införa sortering av matavfall. 

Tabell 11  Hämtnings- och behandlingsavgifter för blandat brännbart 
avfall från flerbostadshus, kr per kärl och hämtning. 

Taxeklass 80 liter 140 liter 190 liter 370 liter 660 liter 

0-2 meter 60,70  kr 66,89  kr 85,48  kr 146,18  kr 247,76  kr 

3-20 meter 61,94  kr 75,57  kr 97,86 kr 174,67  kr 284,93  kr 

21-50 meter 73,09  kr 84,24  kr 112,73 kr 210,60  kr 333,24  kr 

Taxeklass 80 liter 140 liter 190 liter 370 liter 660 liter 

0-2 meter 39,64  kr 43,36  kr 59,46  kr 110,25  kr 198,21  kr 

3-20 meter 42,12  kr 52,03  kr 69,37  kr 136,27 kr 235,37  kr 

21-50 meter 53,27  kr 60,70  kr 85,48  kr 174,67  kr 282,45 kr 
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Abonnemang blandat brännbart i underjordsbehållare 
Abonnemang blandat brännbart i underjordsbehållare 
Hämtning ska ske enligt schema. 

Tabell 12  Hämtnings- och behandlingsavgifter för blandat brännbart 
avfall i underjordsbehållare (ex. Molokbehållare), kr per 
hämtning. 

Behållarstorlek Avgift 

≤ 3 m3 785,40  kr 
3,1 - 5 m3 1 311,90 kr 

> 5 m3 1 573,28  kr 

Med hushållsavfall jämförligt avfall från verksamheter 
Abonnemang klimatsmart 

Abonnemang klimatsmart avser sorterat brännbart respektive matavfall 
från verksamheter. Detta abonnemang avser endast de fastigheter som 
fått erbjudande om att sortera ut matavfall. 

I ett abonnemang med minst 1 kärl för brännbart avfall ingår ett 130 
liters kärl för matavfall per anläggning. Vid behov av fler kärl för 
matavfall debiteras avgift enligt tabell 15 för matavfall. Insatssäck ska 
användas i kärl för matavfall och ingår i avgiften. 

Tabell 13  Hämtnings- och behandlingsavgifter för sorterat brännbart 
avfall från verksamheter, kr per kärl och hämtning. 

Taxeklass 80 liter 140 liter 190 liter 370 liter 660 liter 

0-2 meter 39,64  kr 43,36  kr 59,46  kr 110,25 kr 198,21  kr 

3-20 meter 42,12  kr 52,03  kr 69,37  kr 136,27 kr 235,37  kr 

21-50 meter 53,27  kr 60,70  kr 85,48  kr 174,67 kr 282,45  kr 

Abonnemang klimatsmart för sorterat brännbart avfall i underjordsbehållare 
Hämtning ska ske enligt schema. I avgiften ingår ett 130 liters kärl för 
matavfall.  

Tabell 14 Hämtnings- och behandlingsavgifter för sorterat brännbart 
avfall i underjordsbehållare (ex. Molokbehållare), kr per 
hämtning. 

Behållarstorlek Avgift 

≤ 3 m3 628,08 kr 

3,1 - 5 m3 1 049,27 kr 
> 5 m3 1 257,39 kr 
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Abonnemang klimatsmart för matavfall 
Tabell 15  Hämtnings- och behandlingsavgifter för sorterat matavfall 

från verksamheter, kr per kärl och hämtning. 
Taxeklass 140 370/400* 

0-2 meter 28,49  kr 61,94  kr 
3-20 meter 38,40  kr 90,62  kr 

21-50 meter 49,55  kr 130,76  kr 
* Hämtning minst varje vecka.

Abonnemang blandat brännbart 
Abonnemang blandat brännbart avser blandat brännbart avfall från 
verksamheter för fastighetsägare/verksamheter som inte vill införa 
sortering av matavfall. 

Tabell 16 Hämtnings- och behandlingsavgifter för blandat brännbart 
avfall från flerbostadshus och verksamheter, kr per kärl och 
hämtning. 

Taxeklass 80 liter 140 liter 190 liter 370 liter 660 liter 

0-2 meter 60,70  kr 66,89  kr 85,48  kr 146,18  kr 247,76  kr 

3-20 meter 61,94  kr 75,57  kr 97,86  kr 174,67  kr 284,93  kr 

21-50 meter 73,09  kr 84,24  kr 112,73 kr 210,60  kr 333,24  kr 

Abonnemang blandat brännbart i underjordsbehållare 
Hämtning ska ske enligt schema. 

Tabell 17 Hämtnings- och behandlingsavgifter för blandat brännbart 
avfall i underjordsbehållare (ex. Molokbehållare), kr per 
hämtning. 

Behållarstorlek Avgift 

≤ 3 m3 785,40  kr 

3,1 - 5 m3 1 311,90  kr 
> 5 m3 1 573,28  kr 
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