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Renhållningstaxor 2022 
Renhållningstaxa framtagen med stöd av 27kap 4§ miljöbalken samt kommunens 
renhållningsföreskrifter, renhållningsordningen. I renhållningsföreskrifterna beskrivs 
hämtningsområden, abonnemangsformer, anvisningar om sortering av avfall mm. De taxor 
som återfinns nedan har sin utgångspunkt i antagna avfallsföreskrifter.  

Taxor och avgifter är angivna inklusive moms. 

Grundavgift kr/år 
Småhus; en- och tvåfamiljshus 1014 kr 
Flerfamiljshus med 3-9 lgh, per bostadslägenhet 165 kr 
Flerfamiljshus med 10 eller fler lgh, per bostadslägenhet 138 kr 
Verksamheter och föreningar 319 kr 

Brännbart avfall hämtning från småhus kr/år 
Intervall 240 liters kärl, 

område 1-2 
360 liters kärl, 
område 1-2 

160 liters säck, 
område 3 

160 liters säck, 
område 4** 

7 hämtningar/år 365 kr - 489 kr 910 kr 
13 hämtningar/år 678 kr - 908 kr 1329 kr 
26 hämtningar/år 1355 kr 2033 kr 1815 kr 2236 kr 
6 hämtningar/år* 402 kr - 666 kr 896 kr 
11 hämtningar/år* 933 kr 1400 kr 1449 kr 1679 kr 

*sommarabonnemang
**kärl uppställda på fastlandet oktober-april

Matavfall hämtning från småhus kr/år 
Intervall 140 liters kärl 
26 hämtningar/år 158  kr 
11 hämtningar/år* 67 kr 

*sommarabonnemang

Brännbart avfall hämtning från verksamheter och flerfamiljshus kr/år 
Intervall 240 liters kärl 360 liters kärl 660 liters kärl 160 liters säck*** 
7 hämtningar/år 732 kr - - 732 kr 
13 hämtningar/år 1359 kr - - 1359 kr 
26 hämtningar/år 2078  kr 2578 kr 4464 kr 2078 kr 
52 hämtningar/år* 3321 kr 4980 kr 8908 kr 3321 kr 
104 hämtningar/år* 6621 kr 10052 kr 17991 kr 6621 kr 
156 hämtningar/år* 9942 kr - 270774 kr 9942 kr 
260 hämtningar/år* 16584 kr - 44187 kr 16584 kr 
6 hämtningar/år** 627 kr - - 627 kr 
11 hämtningar/år** 1150 kr 1090 kr 2545 kr 700 kr 
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*abonnemanget erbjuds enbart inom område 1 
**sommarabonnemang 
***efter godkännande av Avfallsenheten 
 

Matavfall hämtning från verksamheter och flerfamiljshus kr/år 
Intervall 140 liters kärl 
26 hämtningar/år 454 kr 
52 hämtningar/år* 908 kr 
104 hämtningar/år* 1816 kr 
156 hämtningar/år* 2724 kr 
11 hämtningar/år** 187 kr 

*abonnemanget erbjuds enbart inom område 1 
**sommarabonnemang  

Brännbart avfall, container, hämtning från verksamheter och flerfamiljshus kr/år 
Intervall 4 kbm 6 kbm 8 kbm 10 kbm 
11 hämtningar/år**  10108 kr 13065 kr 18020 kr 22977 kr 
21 hämtningar/år**  19265 kr 27437 kr 34402 kr 43866 kr 
26 hämtningar/år 23891 kr 33970 kr 42592 kr 54310 kr 
52 hämtningar/år* 47704 kr 67865 kr  87322 kr 108620 kr 
104 hämtningar/år* -  - 176306  kr 217240 kr 
Extra hämtning 1060 kr/tillfälle 1466 kr/tillfälle 1815 kr/tillfälle 2229 kr/tillfälle 

*abonnemanget erbjuds enbart inom område 1 
**sommarabonnemang  

 
Avgifter för tillkommande tjänster, småhus, verksamheter och flerfamiljshus 

Tjänst kostnad 
Extra hämtning område 1-2, max 4 ggr/år, pris per tjänst 220 kr 
Extra säck, område 3, max 4 ggr/år i samband med ordinarie hämtning, 
pris per säck 

110 kr 

Osorterat avfall, 100 % pålägg på ordinarie taxa - 
Gångavstånd över 5 meter, 10% av ordinarie taxa per påbörjad 5-
meters intervall 

-  

Där tjänsten inte definieras i taxan gäller självkostnadspris - 
ÅVC-kort för företagare, 10 besök, max 2 kubikmeter per besök 2750 kr 

 

Vid evenemang och tillfälliga uppställningar, exempel  foodtruck, regleras avfallshanteringen pris och 
tillvägagångsätt i separat överenskommelse. 

Slam 
Slam hämtas från enskilda avlopp eller gemensamhetsanläggningar inom hämtningsområde 1 och 2. 
Ordinarie hämtning av slam från slutna tankar, trekammarbrunnar, minireningsverk samt 
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fettavskiljare sker 1 ggr per år. Ordinarie hämtning av slam från BDT-brunnar sker 1 gång vart annat 
år.  

Slamtömning 
Tjänst 0-1000

liter
1001-3000 
liter 

3001-
4500 liter 

4501-6000 
liter 

>6001
liter

Tömning 1-3 kammarbrunn 1472 kr 1533 kr 1819 kr 3086 kr 3086 kr* 
Tömning sluten tank 1632 kr 2064 kr 2064 kr 3086 kr 3086 kr* 
Tömning minireningsverk 1632 kr 2064 kr 2064 kr 3086 kr 3086 kr* 
Tömning fettavskiljare 1429 kr 1488 kr 1767 kr 1968 kr 1968 kr* 

*+tillägg per 1000 liter 

Tilläggstjänster kostnad 
Brunn, tank, minireningsverk och fettavskiljare över 6001 liter, pris per påbörjad 
1000 liter 

561 kr 

Extra slang >25 m, pris per påbörjad 10-meter 220 kr 
Extra tömning (budning) 1100 kr 
Akut tömning inom 6 timmar 4400 kr 
Bomkörning (förgävesbesök) 1404 kr 
Påfyllnad vatten vid samtidig tömning* 2750 kr 
Där tjänsten inte definieras i taxan gäller självkostnadspris - 

*Tillhandahålls restriktivt och endast efter särskild prövning

Latrin 
Latrinhämtning tillhandahålls inom hämtningsområde 2 och 3. Hämtning sker enligt schema som 
tillhandahålls av renhållaren. Latrinkärl ska vara framställt vid tomtgräns (hämtningsområde 2 och 
Länsö) eller vid anvisad brygga (hämtningsområde 3) senast på hämtningsdagens morgon kl. 06.00. 

Antal 
behållare/år 

23 liter, 
område 2 

23 liter, 
område 3 

40 liter, 
område 2** 

40 liter, 
område 3** 

5* 2899 kr 3543 kr 5404 kr 5787 kr 
9* 4714 kr 5787 kr - - 
12 - - 11307 kr 13885 kr 
20 11307 kr 13885 kr - - 
Extra behållare 966 kr 966 kr 966 kr 966 kr 

*sommarabonnemang
**avser endast kommunens verksamheter
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