
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 140 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** 672,31 kr 735,55  kr 1 008,49 kr 1 869,89 kr 3 361,31 kr 

26 hämtningar per år 1 092,54 kr 1 194,94 kr 1 638,80 kr 3 038,59 kr 5 462,65 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** 1 029,50  kr 1 134,55  kr 1 449,71  kr 2 479,20 kr 4 202,02  kr 

26 hämtningar per år 1 672,91  kr 1 843,64  kr 2 355,76  kr 4 028,68  kr 6 828,30  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 140 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 665,76  kr 

3,1 - 5 m3 1 112,23 kr 

> 5 m3 1 332,83  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 64,34 kr 70,91  kr 90,61 kr 155,00  kr 262,83  kr 

3-20 meter 65,66  kr 80,10 kr 103,74 kr 185,15 kr 302,02  kr 

21-50 meter 77,47  kr 89,29kr 119,50 kr 223,23 kr 353,23  kr 

Taxeklass 80 liter 140 liter 190 liter 370 liter 660 liter 

0-2 meter 42,02  kr 45,96  kr 63,03  kr 116,87  kr 210,10  kr 

3-20 meter 44,65  kr 55,15  kr 73,54  kr 144,45  kr 249,50  kr 

21-50 meter 56,47  kr 64,34 kr 90,61  kr 185,15  kr 299,39  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 832,53 kr 
3,1 - 5 m3 1 390,61 kr 

> 5 m3 1 667,68 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 140 
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 42,02 kr 45,96  kr 63,03 kr 116,87 kr 210,10  kr 

3-20 meter 44,65 kr 55,15 kr 73,54  kr 114,45 kr 249,50  kr 

21-50 meter 56,47  kr 64,34  kr 90,61 kr 185,15 kr 299,39  kr 

Abonnemang klimatsmart för sorterat brännbart avfall i underjordsbehållare 
I avgiften ingår 5 st 140 liters kärl för matavfall där volymen är 3 m3 och 8 st 140 
liters kärl där volymen är 5 m3 samt hämtning av brännbart avfall från hushåll från 
behållare med valfri storlek enligt tabell 14. Hämtning ska ske enligt schema.
Tabell 14 Hämtnings- och behandlingsavgifter för sorterat brännbart 

avfall i underjordsbehållare (ex. Molokbehållare), kr per 
hämtning. 

Behållarstorlek Avgift 

≤ 3 m3 665,76 kr 

3,1 - 5 m3 1 112,23 kr 
> 5 m3 1 332,83 kr 



4 

Abonnemang klimatsmart för matavfall 
Tabell 15  Hämtnings- och behandlingsavgifter för sorterat matavfall 

från verksamheter, kr per kärl och hämtning. 
Taxeklass 140 

0-2 meter 30,20  kr  
3-20 meter 40,71  kr  

21-50 meter 52,53  kr  

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 64,34  kr 70,91  kr 90,61  kr 155,00 kr 262,63  kr 

3-20 meter 65,66  kr 80,10  kr 103,74  kr 185,15 kr 302,02  kr 

21-50 meter 77,47 89,29  kr 119,50 kr 223,23  kr 353,23  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 832,53  kr 

3,1 - 5 m3 1 390,61  kr 
> 5 m3 1 667,68  kr 
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