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AVFALLSTAXA
Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2018, § 376.
Från den 1 januari 2019, gäller denna avfallstaxa för Sundbybergs stad.
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad via abonnemang och är således inte
skattefinansierad. Avfallstaxan utgår från självkostnadsprincipen.

Kommunens ansvar
Avfallshanteringen i kommunen regleras av Miljöbalken (1998:808),
Avfallsförordningen (2011:927), föreskrifter om avfallshantering i förordningar
utfärdade med stöd av miljöbalken och andra författningar.
Sundbyberg Avfall och Vatten AB utgör kommunens renhållningsorganisation.
Bolaget verkställer kommunens ansvar på uppdrag av kommunstyrelsen, som är
Sundbybergs stads avfallsansvariga nämnd.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller de
entreprenörer som Sundbyberg Avfall och Vatten AB anlitar för ändamålet.

Fastighetsinnehavarens ansvar
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1
kap. 5§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att teckna abonnemang för hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall, vilket motsvarar de boendes och verksamhetsutövares
behov. Ovanstående gäller inte om särskilt avtal (abonnemang) träffats mellan
Sundbyberg Avfall och Vatten AB och annan än fastighetsinnehavaren.
Fastighetsinnehavaren är dock ytterst betalningsansvarig för de abonnemang som
finns i dennes fastighet.
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FAST AVGIFT
I den fasta avgiften ingår kostnader för utveckling, information, administration och
kundservice.
För en- och tvåbostadshus och flerbostadshus ingår även fritt nyttjande av ett antal
insamlingstjänster.
Exempelvis som boende i ett flerbostadshus ingår en service som bland annat
innehåller fria besök till återvinningscentral, möjlighet att nyttja insamlingssystem
som exempelvis returen och mobila återvinningscentralen och fri hämtning av
farligt avfall från fastigheten/din dörr.
Som boende i en- och tvåbostadshus har du tillgång till ovanstående men även
hämtning av en storsäck med grovavfall per år från din fastighet, en årsleverans av
matavfallspåsar till din dörr, med mer.

Fast avgift

Avgift kr per år

En- och tvåbostadshus, per hushåll

602

Flerbostadshus, per lägenhet

492

Verksamhet*, per verksamhet och fastighet

268

*Fast avgift gäller endast verksamhet som har ett eget avfallsabonnemang eller är ansluten
till någon av Sundbyberg Avfall och Vatten ABs stationära sopsugar.
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HUSHÅLL
En- och tvåbostadshus
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.
INSAMLING I KÄRL
Årsavgift: fast avgift per hushåll (se sid 4) + abonnemangsavgift

Brännbart hushållsavfall
Abonnemangsavgift kärl

Hämtningsfrekvens

Avgift kr per år

Brännbart hushållsavfall 140 liter

1 gång varannan vecka

Brännbart hushållsavfall 140 liter

1 gång per månad

Brännbart hushållsavfall 190 liter

1 gång varannan vecka

Brännbart hushållsavfall 190 liter

1 gång per månad

Brännbart hushållsavfall 240 liter

1 gång varannan vecka

2 356

Brännbart hushållsavfall 370 liter

1 gång varannan vecka

3 392

Brännbart hushållsavfall 660 liter

1 gång varannan vecka

5 672

Brännbart hushållsavfall 660 liter

1 gång varje vecka

1 526
704
1 941
896

11 345

Möjlighet finns att upp till tre hushåll delar kärl. Om fler delar kärl räknas det som
gemensamhetslösning.

Matavfall
Abonnemangsavgift kärl

Hämtningsfrekvens

Matavfall 140 liter

1 gång varannan vecka

Avgift kr per år
540

För hemkompostlösning, se krav i Sundbybergs stads avfallsföreskrifter.

Gemensamhetslösningar
Fyra eller fler en- och tvåbostadshus med gemensamhetslösning för kärlhämtning,
såsom exempelvis gemensamt hämtställe, får en delningsavgift per hushåll.
Avgiften ersätter abonnemangsavgift kärl. Fast avgift tillkommer. I taxan ingår
matavfall och brännbart hushållsavfall.
Abonnemangsavgift kärl
Per hushåll

Avgift kr per år
1 100
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Felsorteringsavgift
Då matavfall vid upprepade tillfällen inte uppfyller kriterier för biologisk behandling
och måste hämtas som brännbart avfall.
Avgift kr per tillfälle
Per behållare

230

Hämtning varje vecka under sommarmånaderna
Sex extra hämtningar sker under juni, juli och augusti av det bruna kärlet för
matavfall.
Abonnemangsavgift

Avgift kr per säsong

Per fastighet

304

Hämtning av extra säck vid ordinarie tömning och efter beställning
Per säck, kr:

90

Tömning av kärl utöver fast abonnemang
Framkörningsavgift, kr:
Per kärl/säck, kr:

200
90
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Flerbostadshus
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.
INSAMLING I KÄRL
Årsavgift: (fast avgift* • antal hushåll) + (abonnemangsavgift • antal kärl • antal
hämtningar i veckan)
*Se sidan 4.

Brännbart hushållsavfall
Abonnemangsavgift kärl

Hämtningsfrekvens

Avgift kr per år

Brännbart hushållsavfall 190 liter

1 gång per vecka

3 719

Brännbart hushållsavfall 240 liter

1 gång per vecka

4 673

Brännbart hushållsavfall 370 liter

1 gång per vecka

6 649

Brännbart hushållsavfall 660 liter

1 gång per vecka

10 467

Matavfall
Abonnemangsavgift kärl

Hämtningsfrekvens

Matavfall 140 liter

1 gång per vecka

Avgift kr per år
1 080

Extra kärl/säck i samband med ordinarie tömning av kärl
Per kärl/säck, kr:

90

Extra kärl/säck utöver ordinarie tömning
Framkörningsavgift, kr:
Per kärl/säck, kr:

200
90

Sorteringsavgift
Då matavfall inte sorteras ut och dispens för detta saknas.
Per beräknat antal behållare, per månad, kr: 5 000
Felsorteringsavgift
Då matavfall vid upprepade tillfällen inte uppfyller kriterier för biologisk behandling
och måste hämtas som brännbart avfall.
Per behållare och tillfälle, kr: 230
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INSAMLING I MARKBEHÅLLARE
Årsavgift: (fast avgift* • antal hushåll) + (antal tömningar per år • avgift kr/tömning)
+ (antal ton • avgift kr/ton).
*Se sidan 4.

Brännbart hushållsavfall
Tömning av markbehållare

Avgift kr

Per behållare* och tömning

400

Behandlingsavgift, per ton

1 004

*Inklusive innersäck

Matavfall
Tömning av markbehållare, matavfall
Per behållare* och tömning

Avgift kr
150 (1)

Behandlingsavgift, per ton

0 (2)

(1) Inklusive innersäck.
(2) Endast med låsbara inkast. Avfall från olåsta markbehållare debiteras som brännbart
hushållsavfall.
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INSAMLING I MOBIL SOPSUG
Årsavgift: (fast avgift* • antal hushåll) + (antal tömningar per år • antal kubik •
kubikpris) + (antal dockningspunkter • antal tömningar per år • avgift
kr/dockningspunkt).
*Se sidan 4.

Brännbart hushållsavfall
Tömning av brännbart hushållsavfall

Avgift kr

Per kubikmeter

120

Dockningspunkt, per dockning och tillfälle

100

Matavfall
Tömning av matavfall

Avgift kr

Per kubikmeter

50*

Dockningspunkt, per dockning och tillfälle

100

*Endast med låsbara inkast, avfall från olåsta inkast debiteras som brännbart.

Tömning efter avrop
Avgift kr
Per kubikmeter

120

Dockningspunkt, per dockning och tillfälle

3 450
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INSAMLING VIA STATIONÄR SOPSUG
Årsavgift: (fast avgift* • antal hushåll) + (antal tömningar per år • avgift kr/ tömning)
+ (antal ton • avgift kr/ton).
*Se sidan 4.
Tömning av brännbart hushållsavfall & matavfall

Avgift kr

20 eller 30 kbm container, per tömning

3 200

Behandlingsavgift, brännbart hushållsavfall, per ton

1 004

Behandlingsavgift, matavfall, per ton

0*

*Endast med låsbara inkast, avfall från olåsta inkast debiteras som brännbart.

INSAMLING VIA STATIONÄR SOPSUG
- som ägs av Sundbyberg Avfall och Vatten AB
De fastigheter som är anslutna till Sundbyberg Avfall och Vatten ABs stationära
sopsugar betalar nedanstående taxa. I taxan ingår förutom fast avgift, hämtning
och behandling även drift och underhåll för terminal och ledningsnät.
Verksamheter kopplade till sopsugen betalar en avgift utifrån så kallade
lägenhetsekvivalenter, enligt nedan:




Förskolor: 150 m2 motsvarar en lägenhetsekvivalent
Skolor: 300 m2 motsvarar en lägenhetsekvivalent
Annan verksamhet: 150 m2 motsvarar en lägenhetsekvivalent

Årsavgift: (fast avgift • antal lägenheter/verksamheter) + (driftkostnad • antal
lägenheter/lägenhetsekvivalenter)
Avgift kr per år
Fast avgift per hushåll*

438

Fast avgift per verksamhet

268

Driftkostnad per lägenhet/lägenhetsekvivalent

2 343

*Observera att denna avgift gäller för hushåll som är anslutna till någon av Sundbyberg
Avfall och Vatten ABs stationära sopsugar. Övriga hushålls fasta avgifter anges på sidan 4.
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Grovavfall
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.
I fasta avgiften för hushåll ingår bland annat att hushållen får lämna grovavfall till
den återvinningscentral som Sundbyberg Avfall och Vatten AB anvisar, fria besök till
ReTuren samt den mobila återvinningscentralen. För en- och tvåbostadshus finns
möjlighet att få grovavfall hämtat i storsäck utan extra kostnad en gång per år.
Utöver detta kan fastighetsinnehavare beställa grovavfallshämtning från
fastigheten enligt nedan beskrivna avgifter.
GROVAVFALL FRÅN AVFALLSRUM
eller via personligt överlämnande
Hämtning av grovavfall från godkända grovsoprum eller genom personligt
överlämnande debiteras enligt följande. Schemalagd hämtning görs minst en gång
per månad. Avgiften är inklusive behandling. Från hämtning av godkända
grovsoprum med schemalagd hämtning ingår även fri hämtning av elavfall och
ljuskällor en gång per månad.
Grovsophämtning

Avgift kr per kubikmeter

Regelbunden hämtning efter schema

330

Enstaka hämtning efter avrop*

410

* Från grovsoprum eller genom personligt överlämnande.

Extraarbete
Mindre grovavfall bör ligga i kärl och inte löst på golvet i grovsoprum, där det kan
hindra hämtning av kärl, möbler och annat större grovavfall. Om fastighetsägaren
inte själv har möjlighet att plocka upp avfallet från golvet kan hämtpersonalen göra
det, men efter beställning och mot en avgift enligt nedan.
Avgift kr per timme
Upplockning av grovavfall från golvet

2 070

GROVAVFALL I STORSÄCK*
Grovsophämtning i storsäck hos villahushåll

Avgift kr per hämtning

En gång per år

0

Per tillfälle utöver en gång per år
*Gäller endast en- och tvåbostadshus och enligt särskilda anvisningar.

AVFALLSTAXA 2019 FÖR SUNDBYBERGS STAD  SID 11

879

GROVAVFALL I MOBIL INSAMLING
Vid mobil insamling krävs att stopplatser och datum för insamlingen tas fram i
samråd med Sundbyberg Avfall och Vatten AB utifrån särskilda anvisningar. Mobil
insamling av grovavfall sker kvällstid på vardagar klockan 18.00 – 21.00.
Avgift kr
Per tillfälle, vardag. Max 8 stopp à 10 min.
Behandlingsavgift, per ton

5 588
975

GROVAVFALL I CONTAINER
Hyra av container

Avgift kr per dag

10 kubikmeter

100

20 kubikmeter

170

30 kubikmeter

170

Tömning av container

Avgift kr

10 kubikmeter, per tömning

2 500

20 kubikmeter, per tömning

2 700

30 kubikmeter, per tömning

3 000

Behandlingsavgift, per ton

975

GROVAVFALL I BEMANNAD CONTAINER
Insamlingen pågår under tre timmar. Bemanning, transport och hyra av containern
ingår. Planering av bemannad container sker i samråd med Sundbyberg Avfall och
Vatten AB.
Avgift kr
Per tillfälle, vardag

6 065

Per tillfälle, helg

6 600

Behandlingsavgift, per ton

975
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SÄRSKILD FELSORTERINGSAVGIFT FÖR GROVAVFALL
Om insamlat grovavfall visar sig felsorterat, tas en avgift ut enligt nedan.
Felsorteringsavgift

Avgift kr

Enstaka bildäck i grovavfallet. Avgift per styck.

250

Farligt avfall och/eller elektronik i grovavfallet,
enstaka föremål. Avgift per helt lass.

1250

Farligt avfall och/eller elektronik förekom i
grovavfallet, flera föremål. Avgift per helt lass.

6 250

Övriga felsorteringar

Enligt SÖRABs gällande taxa
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Farligt avfall och elektronikavfall
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.
I den fasta avgiften ingår att hushåll kan lämna farligt avfall och elektronik, utan
extra avgift, till av kommunen anvisad återvinningscentral. Småelektronik och
batterier kan lämnas på publika insamlingsställen i kommunen, som Samlaren.
Hushåll kan även, utan extra avgift, beställa hämtning av farligt avfall vid dörr,
Returkassen, utifrån särskilda anvisningar.
REDUCERAD FAST AVGIFT
vid insamling av farligt avfall i flerbostadshus
Flerbostadshus med insamling av farligt avfall i av Sundbyberg Avfall och Vatten AB
godkänd lösning får reducerad fast avgift per hushåll. Tömning sker utan extra kostnad.
Avdrag fast avgift (se sid 4)

Kr per år och hushåll

Reducering per hushåll

-50

INSAMLING AV ELAVFALL, LJUSKÄLLOR OCH BATTERIER
från godkända rum
Rullbur/behållare*

Hämtningsfrekvens

Elavfall

1 gång per månad

Elavfall

varannan vecka

Ljuskällor

1 gång per månad

Ljuskällor

varannan vecka

Batterier

1 gång per månad

Batterier

varannan vecka

Avgift kr per år
0
5 000
0
5 000
0
3 900

*Behållare ingår i abonnemanget.

Extratömning
Avgift kr
Per behållare och tillfälle

500

HÄMTNING AV VITVAROR OCH STÖRRE ELEKTRONIK
Enstaka vitvaror såsom kyl, frys samt tvätt- och diskmaskin och större elektronik
hämtas hos enskilda hushåll mot avgift. Hämtning sker genom personligt
överlämnande vid farbar väg.
Avgift kr per hämtning
Hämtning inkl behandling

350
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Trädgårdsavfall
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.
I den fasta avgiften ingår att hushållen kan, utan extra avgift, lämna sitt
trädgårdsavfall till av kommunen anvisad återvinningscentral.
Utöver detta kan fastighetsinnehavare beställa trädgårdsavfallshämtning från
fastigheten enligt nedan beskrivna avgifter.
TRÄDGÅRDSAVFALL I STORSÄCK*
Trädgårdsavfall i storsäck hos villahushåll

Avgift kr per säck

Leverans och hämtning av storsäck

900

*Gäller endast en- och tvåbostadshus och enligt särskilda anvisningar.

TRÄDGÅRDSAVFALL I KÄRL, SÄSONGSHÄMTNING*
Abonnemangsavgift kärl

Hämtningsfrekvens

Avgift kr

Kärl 370 liter, per år

varannan vecka, 16 ggr

800

Per kärl och tillfälle

Extratömning utöver ordinarie
abonnemang

230

*Försöksprojekt. Trädgårdsavfall från normal skötsel av hushållens trädgårdar. Hämtning av
trädgårdsavfall utförs som abonnemang med regelbunden hämtning i kärl, eller efter
särskild beställning. Kärlet ska vid hämtning placeras vid fastighetsgräns.

TRÄDGÅRDSAVFALL I CONTAINER
Tömning av container

Avgift kr

10 kubikmeter, per tömning

2 500

20 kubikmeter, per tömning

2 700

Behandlingsavgift, per ton (om vägning kan ske)
Behandlingsavgift, per kubikmeter (om vägning inte kan ske)

Behöver du hyra container? Se avgifter under Grovavfall i container.

AVFALLSTAXA 2019 FÖR SUNDBYBERGS STAD  SID 15

375
50

VERKSAMHETER
Hushållsavfall från företag och verksamheter
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.

INSAMLING I KÄRL
Årsavgift: fast avgift (se sid 4) + (abonnemangsavgift • antal kärl • antal hämtningar i
veckan)

Brännbart hushållsavfall
Abonnemangsavgift kärl

Hämtningsfrekvens

Avgift kr per år

Brännbart hushållsavfall 80 liter

1 gång per vecka

3 069

Brännbart hushållsavfall 140 liter

1 gång per vecka

3 069

Brännbart hushållsavfall 190 liter

1 gång per vecka

3 850

Brännbart hushållsavfall 240 liter

1 gång per vecka

4 631

Brännbart hushållsavfall 370 liter

1 gång per vecka

6 545

Brännbart hushållsavfall 660 liter

1 gång per vecka

10 692

Matavfall
Abonnemangsavgift kärl

Hämtningsfrekvens

Avgift kr per år

Matavfall 140 liter

1 gång per vecka

1 100

Förpackat matavfall 140 liter

1 gång per vecka

2 100

Extra kärl/säck i samband med ordinarie tömning av kärl
Per kärl/säck, kr:

90

Extra kärl/säck utöver ordinarie tömning
Framkörningsavgift, kr:
Per kärl/säck, kr:

200
90
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Matavfallspåsar för verksamheter
Avgift kr
Matavfallspåsar, 9 liter, per bunt

Aktuellt inköpspris

Matavfallspåsar, 45 liter, per bunt

Aktuellt inköpspris

Framkörningsavgift

200

Om matavfallsbehållare är tomma vid upprepade tillfällen
Avgift kr per tillfälle
Restauranger och storkök som har
återkommande tomma matavfallskärl (fler än 3
st tillfällen i följd).

250

INSAMLING AV MATAVFALL I TANK/KOMBITANK
Årsavgift: fast avgift (se sid 4) + (antal tömningar per år • avgift kr/tömning)
Tömning ska ske minst en gång per månad.
Alla avgifter är inklusive behandlingskostnad.
Tankvolym

Avgift kr per tömning

< 1 kubikmeter

408

≥ 1 kubikmeter

421

≥ 3 kubikmeter

628

≥ 6 kubikmeter

666

AVFALLSTAXA 2019 FÖR SUNDBYBERGS STAD  SID 17

INSAMLING I CONTAINER
Årsavgift: fast avgift (se sid 4) + (antal tömningar per år • avgift kr/ tömning) + (antal
ton • avgift kr/ ton)

Brännbart hushållsavfall
Avgift kr
Lyftdumper 10 kubikmeter, per tömning

2 000

Komprimator 15 kubikmeter, per tömning

2 500

Komprimator 20 kubikmeter, per tömning

3 000

Behandlingsavgift, per ton

1 004

Matavfall
Avgift kr
10-15 kubikmeter, schemalagd hämtning, per tömning

1 200

10-15 kubikmeter, budad extrahämtning, per tömning

1 800

Behandlingsavgift, per ton

0

Hyra av container
Typ av container

Avgift kr per dag

Lyftdumper 10 kubikmeter

100

Komprimator 15-20 kubikmeter

170
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INSAMLING I MARKBEHÅLLARE
Årsavgift: (fast avgift* • antal verksamheter) + (antal tömningar per år • avgift
kr/tömning) + (antal ton • avgift kr/ton).
*Se sidan 4.

Brännbart hushållsavfall
Avgift kr
Tömning, per behållare och tillfälle

344*

Behandlingsavgift, per ton

1 004

*Inklusive innersäck

Matavfall
Avgift kr
Tömning, per behållare och tillfälle
Behandlingsavgift, per ton

150 (1)
0 (2)

(1) Inklusive innersäck.
(2) Endast med låsbara inkast. Avfall från olåsta markbehållare debiteras som brännbart
hushållsavfall.
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INSAMLING I MOBIL SOPSUG
Årsavgift: (fast avgift* • antal verksamheter) + (antal tömningar per år • antal kubik •
kubikpris) + (antal dockningspunkter • antal tömningar per år • avgift
kr/dockningspunkt).
*Se sidan 4.

Brännbart hushållsavfall
Tömning av brännbart hushållsavfall

Avgift kr

Per kubikmeter

79*

Dockningspunkt, per dockning och tillfälle

100

*Priset gäller för verksamheter.

Matavfall
Tömning av matavfall

Avgift kr

Per kubikmeter

50*

Dockningspunkt, per dockning och tillfälle

100

*Endast med låsbara inkast, avfall från olåsta inkast debiteras som brännbart
hushållsavfall.

Tömning efter avrop
Avgift kr
Per kubikmeter

120

Dockningspunkt, per dockning och tillfälle

3 450
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INSAMLING I STATIONÄR SOPSUG
- som ägs av Sundbyberg Avfall och Vatten AB
De hushåll och verksamheter som är anslutna till Sundbyberg Avfall och Vatten ABs
stationära sopsugar betalar nedanstående taxa. I taxan ingår förutom fast avgift,
hämtning och behandling även drift och underhåll för terminal och ledningsnät.
Verksamheter kopplade till sopsugen betalar en avgift utifrån så kallade
lägenhetsekvivalenter, enligt nedan:




Förskolor: 150 m2 motsvarar en lägenhetsekvivalent
Skolor: 300 m2 motsvarar en lägenhetsekvivalent
Annan verksamhet: 150 m2 motsvarar en lägenhetsekvivalent

Årsavgift: (fast avgift • antal verksamheter) + (driftkostnad • antal
lägenheter/lägenhetsekvivalenter)
Avgift kr per år
Fast avgift per verksamhet
Driftkostnad per lägenhetsekvivalent
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268
2 343

Fett från fettavskiljare
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.
Tömningar av fettavskiljare schemaläggs i samråd med Sundbyberg Avfall och
Vatten AB utifrån särskilda anvisningar. Tömning och behandling debiteras enligt
följande. Vid budad tömning, akuttömning eller extra slangdragning tillkommer
tilläggsavgifter. Alla priser är inklusive behandlingskostnad.
TÖMNING AV FETTAVSKILJARE
Tankstorlek

Avgift kr per tömning

≤2 kubikmeter

750

>2 kubikmeter

1 350

>4 kubikmeter

2 000

Tilläggsavgifter

Avgift kr

Slangdragning över 25 meter: per 10 metersintarvall och
tillfälle
Budad tömning, inom 5 arbetsdagar: per tillfälle
Akut tömning, inom 24 timmar: per tillfälle

70
300
1 200

BOMKÖRNING
Om fastighetsinnehavaren eller verksamhetsutövaren förorsakat att tömning inte
kan ske, kommer en bomkörningsavgift att tas ut.

Bomkörning, avgift kr per gång: 1 000
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ÖVRIGA TJÄNSTER OCH TILLÄGG
Gångavstånd flerbostadshus och verksamheter
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.
Gångavstånd, det vill säga gångavståndet mätt som enkel väg mellan sopbilens
angöringsplats och platsen för hämtning av behållare uppmäts av entreprenören.
Vid längre gångavstånd än 15 meter tillkommer ett tillägg på abonnemangsavgiften
för varje påbörjat tiotal meter.
Gångavstånd över 15 meter*
Per behållare och tillfälle

Avgift kr per 10-metersintervall
15

*Gäller gångavstånd vid befintlig bebyggelse. Vid nybyggnation får det vara max 10 meter
gångavstånd.

Säsongshämtning
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.
Säsongshämtning från koloniområden sker under perioden 15 april till 15 oktober
och debiteras för aktuell period enligt taxa för verksamheter.
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Tjänster med timpris
För tjänster som inte omfattas av denna avfallstaxa, eller om förhållandena
väsentligt avviker från vad som är vanligt förekommande, tillämpas avgift baserad
på timkostnad och behandlingsavgifter.
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.
Typ av tjänst

Avgift kr per timme

Sopbil eller containertömmande bil med förare

2 360

Lastbil < 3,5 ton med förare

910

Lastbil ≥ 3,5 ton med förare

1 060

Hjälparbetare

460

Slamsugfordon med förare vardag 6-18

1 440

Slamsugfordon med förare kväll och helg

1 840

Hjälparbetare vid slamsugning

610

Övriga arbeten och tjänster
För arbeten och tjänster som skiljer sig från de i taxan upptagna äger Sundbyberg
Avfall och Vatten AB i varje enskilt fall rätt att bestämma avgifterna på grundval av
bolagets självkostnader.
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BETALNING OCH
BETALNINGSANSVAR
Avgifter för hämtning av hushållsavfall debiteras av Sundbyberg Avfall och Vatten
AB. Debitering kan ske per månad, varannan månad, kvartal, tertial eller halvår.
Sker inte betalning av utfärdad räkning inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta
enligt räntelagen och kostnader för inkasso.
Fastighetsinnehavaren eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen ska
anses som fastighetsinnehavare, är slutligt betalningsansvarig för tjänster enligt
denna taxa.

Ägarbyte och ändringar i abonnemang
Flyttningar och ändringar ska anmälas snarast. Vid ägarbyte ska blankett med
uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum fyllas i. Blanketten ska undertecknas av
frånträdande och tillträdande ägare. Blankett finns att ladda ner på Sundbyberg
Avfall och Vatten ABs hemsida eller kan beställas från bolaget. Betalningsskyldighet
föreligger till dess anmälan inkommit till Sundbyberg Avfall och Vatten AB. Har
betalning skett för period som sträcker sig över ägarbytestillfället regleras detta
automatiskt.
Vid ändring av abonnemang lämnas önskemål till Sundbyberg Avfall och Vatten AB.
När abonnent, entreprenör och bolag är överens utförs ändringen. Vid upprepade
avvikelser från gällande abonnemang har avfallsansvarig nämnd rätt att besluta
om justering av abonnemanget.
Uppehåll i hämtning kan efter skriftlig ansökan från fastighetsinnehavaren eller
verksamhetsutövaren medges. I ansökan ska intygas att fastigheten inte kommer
att utnyttjas under en sammanhängande period av minst sex månader. Ansökan
lämnas in till tillsynsansvarig nämnd senast en månad före avsedd period. Vid
uppehåll i hämtning ska fast avgift enligt kommunens avfallstaxa betalas.
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