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1 Allmänt
1.1 Principer
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4-6
Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för avfallshanteringen.
Kommunens övergripande miljömål är ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Syftet med
avfallstaxan är att stimulera till utsortering av matavfall, mer återvinning och minskade
mängder osorterat avfall från hushåll och verksamheter, vilket är ett steg på vägen mot det
hållbara samhället.
1.2 Ansvar
Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall i enlighet med Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. Insamling
och transport av hushållsavfall utförs av kommunens upphandlade entreprenörer.
Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom
fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen,
hämtningsvägar m.m. återfinns i kommunens föreskrifter om avfallshantering.
1.3 Avgiftsskyldighet
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna
abonnemang. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som
enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och
samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare.
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet vid
abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta.
1.4 Betalning och fakturering
Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som
betalas till av kommunen anlitad entreprenör.
Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad
faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för
inkasso.
1.5 Ändring av abonnemang
Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften
sker vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år
ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång.
Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av
slam och urin från enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till
kommunens entreprenör.
1.6 Avfallsavgifterna
Avgifterna för hämtning av hushållsavfall är uppdelade i två huvuddelar, grundavgift och
abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter för hämtning av andra typer av
hushållsavfall.
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1.6.1 Grundavgift
Grundavgiften finansierar övergripande kostnader som kundtjänst, fakturering, information
och planering. I grundavgiften för hushåll finansieras även kostnader för kretsloppcentraler
och hantering av farligt avfall.
För verksamheter ingår inte kostnader för kretsloppscentraler och farligt avfall i
grundavgiften. Dock kan verksamheter lämna grovavfall på kretsloppcentralen mot avgift
enligt särskild prislista.
1.6.2 Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften finansierar kostnader för insamling, transport, eventuell eftersortering
och behandling av avfall från hushåll och verksamheter.
1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter
1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt § 73 i
föreskrifter om avfallshantering, betalar endast grundavgift för den period som uppehållet
avser.
Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen enligt § 74 i
föreskrifter om avfallshantering, debiteras varken grundavgift eller abonnemangsavgift.
1.7.2 Gemensam avfallsbehållare
En- och tvåbostadshus med rätt att använda gemensam avfallsbehållare betalar en
grundavgift per hushåll samt delar på abonnemangsavgift för aktuellt abonnemang. Vid
matavfallshämtning delas båda behållarna.
1.7.3 Eget omhändertagande av hushållsavfall
Kompostering av matavfall från en- och tvåbostadshus eller fritidsboende på den egna
fastigheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden. För handläggning av ärende kan
tillkomma en handläggningsavgift enligt Taxa för Upplands-Bro kommun § 113 för tillsyn
enligt miljöbalken.
Vid befrielse från skyldigheten att överlämna latrin, slam och filtermaterial till kommunen
enligt § 69 i föreskrifter om avfallshantering, debiteras ingen avgift.
1.7.4 Säsongbunden verksamhet
För verksamheter med säsongsbunden verksamhet kan abonnemang tecknas för del av året,
då verksamheten bedrivs, enligt överenskommelse med kommunstyrelsen.
1.8 Indexreglering
Kommunstyrelsen kan besluta om förändring av avgifterna i avfallstaxan baserat på
indexreglering, dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna avseende hämtning av slam
och fett förändras baserat på index T92SÅE2, avgifterna avseende hämtning av rest- och
matavfall förändras baserat på index A 12:1 MD. För övriga avgifter förändras avgifterna
baserat på KPI (konsumentprisindex).
1.9 Om taxan saknar tillämpning
Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår saknar taxan
tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för
hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift
tas av Kommunstyrelsen.
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2 Avgifter
För en- och tvåfamiljshus samt fritidsboende är samtliga avgifter inklusive nu gällande
mervärdesskatt.
För verksamheter och flerfamiljshus anges även avgifter exklusive mervärdesskatt inom
parentes.
Avgifterna är indelade i två kategorier. Områden med införd matavfallsinsamling (med
matavfallsinsamling) respektive i områden där matavfallsinsamling inte påbörjats (utan
matavfallsinsamling).
2.1 Grundavgifter
En- och tvåbostadshus, kr per hushåll och år

1 615

En- och tvåbostadshus med gemensam fakturering till
samfälligheter, bostadsrättsföreningar och motsvarande, kr per
hushåll och år

1 335 (1 068)

Fritidsboende, kr per hushåll och år

780

Flerbostadshus, kr per hushåll/lägenhet och år

1 103 (882)

Verksamheter, kr per år

694 (555)

2.2 Abonnemangsavgifter – restavfall i kärl och säck i områden utan
matavfallsinsamling
Abonnemangsavgifterna i punkt 2.2.1 tom 2.3.2 gäller tillsvidare i områden där
matavfallsinsamling inte införts.
2.2.1 En- och tvåfamiljshus
För 13 hämtningar per år krävs särskilt tillstånd (för kompostering) från kommunen enligt
bilaga 2 i Föreskrifterna om avfallshantering.
Abonnemang för hämtning 52 gånger per år kan inte nytecknas.
Flera hushåll kan dela på ett abonnemang i enlighet med 71§ i Föreskrifter om
avfallshantering
Behållare
Kärl 140 liter

Kärl 190 liter

Kärl 240 liter

Antal hämtningar per år

Abonnemangsavgift restavfall kronor
per år

13

375

26

750

52

1 500

13

510

26

1 020

52

2 040

13

660

26

1 320

52

2 640

6

Kärl 370 liter

26

1 980

52

3 960

2.2.2 Flerfamiljshus
Abonnemangsavgiften gäller även för en- och tvåfamiljshus med gemensam fakturering
och/eller insamlingsplats (t ex via samfällighet).
Behållare

Kärl 190 liter

Kärl 240 liter

Kärl 370 liter

Kärl 660 liter

Antal hämtningar per år

Abonnemangsavgift restavfall kronor
per år

26

1 020 (816)

52

2 040 (1 632)

26

1 320 (1 056)

52

2 640 (2 112)

104

5 280 (4 224)

26

1 980 (1 584)

52

3 960 (3 168)

104

7 920 (6 336)

26

3 540 (2 832)

52

7 080 (5 664)

104

14 160 (11 328)

156

21 240 (16 992)

2.2.3 Verksamheter
Behållare

Kärl 140 liter

Kärl 190 liter

Kärl 240 liter

Kärl 370 liter

Antal hämtningar per år

Abonnemangsavgift restavfall kronor
per år

26

750 (600)

52

1 500 (1 200)

26

1 020 (816)

52

2 040 (1 632)

104

4 200 (3 360)

26

1 320 (1 056)

52

2 640 (2 112)

104

5 280 (4 224)

26

1 980 (1 584)

52

3 960 (3 168)

104

7 920 (6 336)

7

156

12 260 (9 808)

26

3 540 (2 832)

52

7 080 (5 664)

104

14 160 (11 328)

156

21 240 (16 992)

Kärl 660 liter

2.2.4 Fritidshus
Hämtningsperioden är från mitten av april till mitten av oktober.
För 6 hämtningar per år krävs särskilt tillstånd (för kompostering) från kommunen enligt
bilaga 2 i Föreskrifterna om avfallshantering.

Behållare

Kärl 140 liter

Kärl 190 liter

Kärl 240 liter

Kärl 370 liter

Antal hämtningar per år

Abonnemangsavgift restavfall kronor
per år

6

175

13

375

6

235

13

510

6

330

13

660

13

1 090

2.2.5 Abonnemangsavgifter för abonnenter på öarna (Gräsholmen och Alholmen)
samt klubbholmar med säckhämtning
I abonnemangsavgifterna för öarna ingår hämtning av hushållsavfall varje vecka från mitten
av april till mitten av oktober. Från klubbholmar sker hämtningar varannan vecka.
Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling.
Behållare

Säck 160 liter

Abonnemangsavgift
säckhämtning från öarna

858

Hämtningsavgift kronor per
säck (endast klubbholmar)

44
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2.3 Abonnemangsavgifter – restavfall i container, krantömmande behållare,
komprimator och sopsug i områden utan matavfallsinsamling
Abonnemangsavgifterna gäller flerfamiljshus, en- och två bostadshus med gemensam
fakturering och/eller insamlingsplats (t ex via samfällighet) samt verksamheter.

2.3.1 Container
Behållare

Antal hämtningar per år

Container 3,5 m3
Container 6 m3
Container 8 m3

Abonnemangsavgift restavfall kronor
per år

26

18 770 (15 016)

52

37 540 (30 032)

26

32 175 (25 740)

52

64 350 (51 480)

26

42 900 (34 320)

52

85 800 (68 640)

2.3.2 Krantömmande behållare, komprimator och sopsug
I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift enligt tabell nedan samt viktbaserad
behandlingsavgift på 982 kr per ton avfall.

Behållare

Antal hämtningar per år

Hämtningsavgift restavfall kronor
per år

13

4 875 (3 900)

17

6 375 (5 100)

26

9 750 (7 800)

52

19 500 (15 600)

104

39 000 (31 200)

13

5 280 (4 224)

17

6 905 (5 524)

26

10 563 (8 450)

52

21 130 (16 904)

104

42 250 (33 800)

Komprimator,

26

41 600 (33 280)

sopsug

52

83 200 (66 560)

Krantömmande
behållare 3 m

3

Krantömmande
behållare 5 m

3
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2.4 Abonnemangsavgifter – matavfall och restavfall i kärl och säck i områden
med matavfallsinsamling
Införandet av matavfallsinsamling kommer att ske områdesvis i kommunen.
Abonnemangsavgifterna i punkt 2.4.1 tom 2.5.2 gäller samtliga abonnenter i ett område från
och med det att matavfallsinsamling införts.
Följande abonnemang för hämtning av hushållsavfall (soppåsen) finns att välja på:
Abonnemang för sorterat restavfall innebär att hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall i
två fraktioner, matavfall och restavfall. Matavfall placeras i en avsedd behållare eller
hemkomposteras, enligt de regler som anges i avfallsföreskrifterna. Restavfall placeras i
annan avsedd behållare.
Abonnemang för osorterat restavfall innebär att hushållen ej sorterar ut sitt matavfall och
placerar allt osorterat restavfall i en och samma avsedd behållare.
2.4.1 En- och tvåfamiljshus
I abonnemangsavgifterna för källsorterat hushållsavfall ingår hämtning av matavfall i 140
liters kärl 31 gånger per år, varje vecka under vecka 26-36, varannan vecka övrig del av året.
Behållare

Antal hämtningar
per år

Sorterat restavfall
kronor per år

Osorterat restavfall
kronor per år

Kärl 140 liter
för matavfall

31

Ingår i abonnemanget

Tillämpas ej

Kärl 140 liter

13

375

Tillämpas ej

26

750

1 500

13

510

Tillämpas ej

26

1 020

2 040

13

660

Tillämpas ej

26

1 320

2 640

13

1 090

Tillämpas ej

26

1 980

3 960

Kärl 190 liter

Kärl 240 liter

Kärl 370 liter

2.4.2 Flerbostadshus
Abonnemangsavgiften gäller även för en- och tvåfamiljshus med gemensam fakturering
och/eller insamlingsplats (t.ex. via samfällighet).
Behållare

Antal hämtningar
per år

Sorterat restavfall
kronor per år

Osorterat restavfall
kronor per år

Kärl 140 liter
för matavfall

Minst 52

Ingår i abonnemanget

Tillämpas ej

Kärl 190 liter

26

1 020 (816)

2 040 (1 632)
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Kärl 240 liter

Kärl 370 liter

Kärl 660 liter

52

2 040 (1 632)

4 080 (3 264)

26

1 320 (1 056)

2 640 (2 112)

52

2 640 (2 112)

5 280 (4 224)

104

5 280 (4 224)

10 560 (8 448)

26

1 980 (1 584)

3 960 (3 168)

52

3 960 (3 168)

7 920 (6 336)

104

7 920 (6 336)

15 840 (12 672)

26

3 540 (2 832)

7 080 (5 664)

52

7 080 (5 664)

14 160 (11 328)

104

14 160 (11 328)

28 320 (22 656)

156

21 240 (16 992)

42 480 (33 984)

2.4.3 Verksamheter
I abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall ingår hämtning av matavfall i 140 liters kärl

varje vecka under vecka 26-36, övrig tid minst varannan vecka, eller i samband med
hämtning av restavfall.
Verksamheter som genererar små mängder matavfall kan anmäla om undantag från avgift
för osorterat restavfall. Kommunstyrelsen kan efter bedömning medge att avgift för sorterat
restavfall ska tillämpas för verksamheten.
För verksamheter som genererar stora mängder matavfall och lyder under livsmedelslagen,
tex restauranger, storkök, livsmedelsbutiker etc, sker hämtning av matavfall i 140 liters kärl
varje vecka mot avgift om 1500 kr per år och kärl. Antalet matavfallskärl justeras efter
behov.
Behållare

Antal hämtningar
per år

Sorterat restavfall
kronor per år

Osorterat restavfall
kronor per år

Kärl 140 liter
för matavfall

Minst 31

Ingår i abonnemanget

Tillämpas ej

Kärl 140 liter

13

375 (300)

Tillämpas ej

26

750 (600)

1 500 (1 200)

52

1 500 (1 200)

3 000 (2 400)

13

510 (408)

Tillämpas ej

26

1 020 (816)

2 040 (1 632)

52

2 040 (1 632)

4 080 (3 264)

13

660 (528)

Tillämpas ej

26

1 320 (1 056)

2 640 (2 112)

52

2 640 (2 112)

5 280 (4 224)

Kärl 190 liter

Kärl 240 liter

11

Kärl 370 liter

Kärl 660 liter

104

5 280 (4 224)

10 560 (8 448)

13

1 090 (872)

Tillämpas ej

26

1 980 (1 584)

3 960 (3 168)

52

3 960 (3 168)

7 920 (6 336)

104

7 920 (6 336)

15 840 (12 672)

26

3 540 (2 832)

7 080 (5 664)

52

7 080 (5 664)

14 160 (11 328)

104

14 160 (11 328)

28 320 (28 320)

156

21 240 (16 992)

42 480 (33 984)

2.4.4 Fritidshus
Hämtningsperioden är från mitten av april till mitten av oktober.
I abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall ingår hämtning av matavfall i 140 liters kärl
minst 18 gånger per år, varje vecka under vecka 26-36, varannan vecka övrig del av
hämtningsperioden.

Behållare

Antal hämtningar
per år

Sorterat restavfall
kronor per år

Osorterat restavfall
kronor per år

Kärl 140 liter
för matavfall

Minst 18

Ingår i abonnemanget

Tillämpas ej

Kärl 140 liter

6

175

Tillämpas ej

13

375

750

6

235

Tillämpas ej

13

510

1020

6

330

Tillämpas ej

13

660

1320

Kärl 190 liter

Kärl 240 liter

2.5 Abonnemangsavgifter – restavfall i container, krantömmande behållare,
komprimator och sopsug i områden med matavfallsinsamling
Abonnemangsavgifterna gäller flerfamiljshus, en- och två bostadshus med gemensam
fakturering och/eller insamlingsplats (t ex via samfällighet) samt verksamheter (undantag:
verksamheter med stora mängder matavfall och som lyder under livsmedelslagen).
2.5.1 Container
I abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall ingår hämtning av matavfall i 140 liters kärl
varje vecka. Antalet matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad.
Hyra av container ingår i abonnemanget.
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Behållare

Antal hämtningar
per år
3

Container 3,5 m
3

Container 6 m

3

Container 8 m

Sorterat restavfall
kronor per år

Osorterat restavfall
kronor per år

26

18 770 (15 016)

37 540 (30 032)

52

37 540 (30 032)

75 080 (60 064)

26

32 175 (25 740)

64 350 (51 480)

52

64 350 (51 480)

128 700 (10 2960)

26

42 900 (34 320)

85 800 (68 640)

52

85 800 (68 640)

171 600 (137 280)

2.5.2 Krantömmande behållare, komprimator och sopsug
I abonnemangsavgiften ingår dels en hämtningsavgift och dels en behandlingsavgift.
Hämtningsavgiften är enligt tabellen nedan. En viktbaserad behandlingsavgift på 982 (786)
kr per ton restavfall tillkommer.
I abonnemangsavgifterna ingår hämtning av matavfall endast om det finns krantömmande
behållare för matavfall. Vid hämtning av restavfall 13 gånger per år hämtas dock matavfall
26 gånger per år.
Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av matavfall i 140 liters
kärl varje vecka mot extra avgift om 1500 kr per år och kärl. Antalet matavfallskärl justeras
efter behov.

Behållare

Antal hämtningar
per år

Sorterat restavfall
kronor per år

Osorterat restavfall
kronor per år

13

4 875 (3900)

Tillämpas ej

17

6 375 (5 100)

12 750 (10 200)

26

9 750 (7 800)

19 500 (15 600)

52

19 500 (15 600)

39 000 (31 200)

104

39 000 (31 200)

78 000 (62 400)

13

5 281 (4 225)

Tillämpas ej

17

6 905 (5 524)

13 810 (11 048)

26

10 565 (8 452)

21 130 (16 904)

52

21 130 (16 904)

42 250 (33 800)

104

42 250 (33 800)

84 520 (67 616)

Komprimator,

26

41 600 (33 280)

83 200 (66 560)

sopsug

52

83 200 (66 560)

166 400 (133 120)

Krantömmande
behållare 3 m3

Krantömmande
behållare 5 m3
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2.6 Tilläggstjänster
2.6.1 Gångvägstillägg
Debiteras för behållare med manuell tömning såsom kärl och säck.
Gångavstånd från angöringsplats (där sopbilen
stannar)

Avgift kronor per hämtning

3,1–10,0 m

10 (8)

10,1–20,0 m

15 (12)

20,1–30,0 m

25 (20)

över 30 meter, per 10 meter

10 (8)

2.6.2 Extrahämtningar
Beställs hos kommunens kundcenter för VA och avfall. Extra hämtningar utom ordinarie
rutt sker normalt inom ett dygn efter lagd beställning. HB-säck hämtas vid nästa ordinarie
hämtning.
Behållare

Avgift kronor per enhet

Hämtning-betald-säck (HB-säck), restavfall

35 (28)

Extra säck restavfall i samband med ordinarie tur

44 (35)

Extra hämtning av kärl, restavfall och matavfall, utom ordinarie
tur

470 (376)

Extrahämtning krantömmande behållare

750 (600)

Extrahämtning container

2 125 (1 700)

Extrahämtning komprimator och stationär sopsug, med
lastväxlarcontainer

2 125 (1 700)

Insatssäckar (125 liter) till matavfallskärl (rulle med 10 säckar)

45 (36)

2.7 Grovavfall
2.7.1 Abonnemang med schemalagd hämtning i flerbostadshus
Behållare
Kärl 660 liter

Container 6 m3

Antal hämtningar per år

Abonnemangsavgift kronor per år

26

4 000 (3 200)

52

7 575 (6 060)

26

27 625 (22 100)

52

55 250 (44 200)
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Container 8 m3

26

35 750 (35 750)

52

71 500 (57 200)

2.7.2 Extra- och beställda hämtningar
Vid behov kan abonnenter med schemalagda hämtningar få extra hämtning mot beställning
enligt tabell nedan.
Vid behov kan beställd hämtning av grovavfall erhållas enligt tabell nedan. Utställning och
hämtning av container ingår i avgiften. Hyra av behållare ingår inte i avgiften och minst en
månadshyra debiteras per tillfälle.
Behållare

Extra hämtningar, kr

Beställd hämtning, kr

Lösmängd, m3
Kärl 660 liter

Hyra, kr/månad

250 (200)
225 (180)

Container 6 m3

1 625 (1 300)

1 625 (1 300)

290 (232)

Container 8 m3

2 000 (1 600)

2 000 (1 600)

325 (260)

Container 10 m3

2 500 (2 000)

2 500 (2 000)

375 (300)

2.8 Elavfall
Från flerbostadshus hämtas elavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtningsplats
som ordnas av fastighetsinnehavaren enligt kommunens anvisningar.
Hämtning kan också beställas mot avgift enligt nedan.
Beställd eller extrahämtning
Elavfall, exkl. vitvaror
Vitvaror (kyl- och frysmöbler,
spisar, tvättmaskiner etc.)

Flerbostadshus

En- och tvåbostadshus,
fritidsboende

1 625 (1 300) kr/tillfälle
238 (190) kr/st

313 kr/m3
238 kr/st

2.9 Trädgårdsavfall
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av
trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad till trädgårdsarbete
under perioden från maj till november.
Behållare
Kärl 370 liter

Antal hämtningar
per säsong
13

Abonnemang för trädgårdsavfall
kronor per år
750
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2.10 Latrin
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före
hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av
april till mitten av oktober.
Avgift kronor per kärl
Ordinarie hämtning, inklusive nytt kärl

288 (230)

Extra hämtning, inklusive nytt kärl

594 (475)

Nytt latrinkärl

288 (230)

Tillägg för hämtning i toalettutrymme (efter särskild prövning)

250 (200)

2.11 Slam och urin från enskilda avlopp
Tömningar beställs hos kommunens anlitade entreprenör.
I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.
Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer.

Storlek av
behållare

Schemalagd
tömning, kr
3

Extratömning
vardag, kr

Jourtömning
vardag, kr

Jourtömning
helg, kr

(inom 5 arbetsdagar)

(inom 24 timmar)

(inom 24 timmar)

< 3,0 m

750

890

1 195

3 820

3,1 - 6,0 m3

875

1 020

1 320

3 945

1 125

1 270

1 570

4 195

> 6,1 m3

Övriga avgifter, tilläggsavgift
Reduktion av tömningspriset vid tömning av mer än 1 brunn/tank vid samma
tömningstillfälle, per tömningstillfälle

Avgift, kronor
– 125

Bomkörning, per tillfälle

750

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter

150

Slamsugningsfordon, per timme
Hjälparbetare, per timme

1 125
480
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2.12 Fett från fettavskiljare
Tömningar beställs hos kommunens entreprenör.
Storlek av behållare

Schemalagd tömning

Extratömning vardag
(inom 5 arbetsdagar)

≤ 2 m3

1 375 (1 100)

1 820 (1 456)

> 2 m3

2 250 (1 800)

2 695 (2 156)

Övriga avgifter, tilläggsavgift

Avgift, kr

Bomkörning, per tillfälle

750 (600)

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter

150 (120)

Slamsugningsfordon, per timme
Hjälparbetare, per timme

1 125 (900)
480 (480)

