AVFALLSTAXA
FÖR SUNDBYBERGS STAD
Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2020.
Gäller från och med den 1 januari 2021.

INNEHÅLL
AVFALLSTAXA ...........................................................................................................................3
Kommunens ansvar ............................................................................................................3
Fastighetsinnehavarens ansvar .........................................................................................3
FAST AVGIFT .............................................................................................................................4
HUSHÅLL ...................................................................................................................................5
En- och tvåbostadshus ........................................................................................................5
Flerbostadshus ....................................................................................................................7
Grovavfall........................................................................................................................... 12
Farligt avfall och elektronikavfall .................................................................................... 15
Trädgårdsavfall ................................................................................................................. 16
VERKSAMHETER .................................................................................................................... 17
Avfall från företag och verksamheter ............................................................................ 17
Fett från fettavskiljare ...................................................................................................... 23
ÖVRIGA TJÄNSTER OCH TILLÄGG ........................................................................................ 24
Gångavstånd flerbostadshus och verksamheter ......................................................... 24
Säsongshämtning ............................................................................................................. 24
Tjänster med timpris ........................................................................................................ 25
Övriga arbeten och tjänster ............................................................................................ 25
BETALNING OCH BETALNINGSANSVAR ............................................................................. 26
Ägarbyte och ändringar i abonnemang ........................................................................ 26

2

AVFALLSTAXA
Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2020, § 460.
Från den 1 januari 2021, gäller denna avfallstaxa för Sundbybergs stad.
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad via abonnemang och är således inte
skattefinansierad. Avfallstaxan utgår från självkostnadsprincipen.

Kommunens ansvar
Avfallshanteringen i Sundbybergs stads regleras i kommunens föreskrifter om
avfallshantering, med stöd av:
•
•
•

miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2020:614),
föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av
miljöbalken och
andra författningar.

Sundbyberg Avfall och Vatten AB (i det följande ”Sundbyberg Avfall och Vatten”)
utgör kommunens renhållningsorganisation. Bolaget verkställer kommunens
avfallsansvar på uppdrag av kommunstyrelsen, som är Sundbybergs stads
avfallsansvariga nämnd.
Hantering av avfall under kommunalt ansvar1 utförs av den eller de entreprenörer som
Sundbyberg Avfall och Vatten 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 hämtning av avfall
under kommunalt ansvar, som motsvarar boendes och verksamhetsutövares behov.
Ovanstående gäller inte om abonnemang tecknats av annan än fastighetsinnehavaren.
Fastighetsinnehavaren är dock ytterst betalningsansvarig för de abonnemang som finns
i dennes fastighet.

1

Med avfall under kommunalt ansvar menas detsamma som i 15 kap. 20 § miljöbalken. Det vill säga:
• kommunalt avfall, vilket innebär avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin
art och sammansättning liknar avfall från hushåll,
• avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för
högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller
spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten,
• latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och
• (Träder i kraft 2023-01-01) bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig
verksamhet.
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FAST AVGIFT
I den fasta avgiften ingår kostnader för utveckling, information, administration och
kundservice.
För boende i flerbostadshus ingår, utan extra kostnad och i obegränsad omfattning,
besök på av kommunen anvisade återvinningscentraler, möjlighet att nyttja
insamlingssystem som exempelvis ReTuren, Returpunkten och Mobila
återvinningscentralen samt Returkassen (hämtning av farligt avfall från dörren).
Som boende i en- och tvåbostadshus har du tillgång till ovanstående samt även
hämtning av en storsäck med grovavfall per år från din fastighet samt en årsleverans av
matavfallspåsar till din dörr.
Fast avgift

Avgift kr per år

En- och tvåbostadshus, per hushåll

651

Flerbostadshus, per lägenhet

532

Verksamhet*, per verksamhet och fastighet

301

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

Hämtningsfrekvens

Avgift kr per år

Brännbart restavfall 140 liter

1 gång varannan vecka

Brännbart restavfall 140 liter

1 gång per månad

Brännbart restavfall 190 liter

1 gång varannan vecka

2 289

Brännbart restavfall 190 liter

1 gång per månad

1 057

Brännbart restavfall 240 liter

1 gång varannan vecka

2 781

Brännbart restavfall 370 liter

1 gång varannan vecka

4 008

Brännbart restavfall 660 liter

1 gång varannan vecka

6 709

Brännbart restavfall 660 liter

1 gång varje vecka

1 797
829

13 417

Möjlighet finns att upp till tre hushåll delar kärl. Om fler delar kärl räknas det som
gemensamhetslösning, se nedan.
Matavfall
Abonnemangsavgift kärl matavfall

Hämtningsfrekvens

Matavfall 140 liter

1 gång varannan vecka

Avgift kr per år
556

För hemkompostering, se krav i Sundbybergs stads avfallsföreskrifter.
Gemensamhetslösningar
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
restavfall.
Abonnemangsavgift kärl

Avgift kr per år

Per hushåll

1 269
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Felsorteringsavgift
Då matavfall vid upprepade tillfällen inte uppfyller kriterier för biologisk behandling
och måste hämtas som brännbart restavfall.
Per behållare och tillfälle, kr: 410
Hämtning varje vecka under sommarmånaderna
Sex extra hämtningar sker under juni, juli och augusti av det bruna kärlet för matavfall.
Per säsong och fastighet, kr: 314
Hämtning av extra säck vid ordinarie tömning och efter beställning
Per säck, kr: 94
Tömning av kärl utöver fast abonnemang
Framkörningsavgift, kr: 206
Per kärl/säck, kr: 94
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Flerbostadshus
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.
KÄRL
Årsavgift: (fast avgift* • antal hushåll) + (abonnemangsavgift • antal kärl • antal
hämtningar i veckan)
*Se sidan 4.
Brännbart restavfall
Abonnemangsavgift kärl restavfall

Hämtningsfrekvens

Avgift kr per år

Brännbart restavfall 190 liter

1 gång per vecka

4 388

Brännbart restavfall 240 liter

1 gång per vecka

5 510

Brännbart restavfall 370 liter

1 gång per vecka

7 857

Brännbart restavfall 660 liter

1 gång per vecka

12 398

Matavfall
Abonnemangsavgift kärl matavfall

Hämtningsfrekvens

Matavfall 140 liter

1 gång per vecka

Avgift kr per år
1 112

Extra kärl/säck i samband med ordinarie tömning av kärl
Per kärl/säck, kr: 94
Extra kärl/säck utöver ordinarie tömning
Framkörningsavgift, kr: 206
Per kärl/säck, kr: 94
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 restavfall.
Per behållare och tillfälle, kr: 408
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MARKBEHÅLLARE/BOTTENTÖMDA BEHÅLLARE
Årsavgift: (fast avgift* • antal hushåll) + (antal tömningar per år • avgift kr/tömning) +
(antal ton • avgift kr/ton).
*Se sidan 4.
Brännbart restavfall
Tömning av markbehållare, restavfall

Avgift kr

Per behållare* och tömning

412

Behandlingsavgift, per ton

1 375

*Inklusive innersäck
Matavfall
Tömning av markbehållare, matavfall

Avgift kr

Per behållare* och tömning

155 **

Behandlingsavgift, per ton

0 **

* Inklusive innersäck.
** Endast med låsbara inkast. Avfall från olåsta markbehållare debiteras som brännbart restavfall.
Felsorteringsavgift
Då behållarens innehåll klassas ner från matavfall till brännbart restavfall.
Per tömning, kr: 1500
Bomkörning
Om fastighetsinnehavaren förorsakat att tömning inte kan ske, kommer en
bomkörningsavgift att tas ut.
Avgift per gång, kr: 500
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MOBIL SOPSUG
Årsavgift: (fast avgift* • antal hushåll) + (antal tömningar per år • avgift kr/tömning) +
(antal dockningspunkter • antal tömningar per år • avgift kr/dockningspunkt).
*Se sidan 4.
Brännbart restavfall
Tömning av mobil sopsug, tankvolym restavfall

Avgift kr per tömning

≤ 1 kubikmeter

146

>1 - 2 kubikmeter

292

>2 - 3 kubikmeter

438

>3 - 4 kubikmeter

584

>4 - 5 kubikmeter

730

>5 - 6 kubikmeter

876

>6 - 7 kubikmeter

1 022

>7 - 8 kubikmeter

1 168

>8 - 9 kubikmeter

1 314

>9 – 10 kubikmeter

1 460

För varje tillagd kubikmeter i tankvolym debiteras 146 kr
Dockningspunkt, per dockning och tillfälle

103

Matavfall
Tömning av mobil sopsug, tankvolym matavfall

Avgift kr per tömning
52 *

≤ 1 kubikmeter
>1 - 2 kubikmeter

104 *

>2 - 3 kubikmeter

156 *

>3 - 4 kubikmeter

208 *

>4 - 5 kubikmeter

260 *

För varje tillagd kubikmeter i tankvolym debiteras 52 kr
Dockningspunkt, per dockning och tillfälle

103 *

* Endast med låsbara inkast. Avfall från olåsta markbehållare debiteras som brännbart restavfall.
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Tömning efter avrop
Avropstömning av mobil sopsug

Avgift kr

Per kubikmeter

146

Dockningspunkt, per dockning och tillfälle

3 555

Felsorteringsavgift
Då behållarens innehåll klassas ner från matavfall till brännbart restavfall
Per tömning, kr: 1500
Bomkörning
Om fastighetsinnehavaren eller verksamhetsutövaren förorsakat att tömning inte kan
ske, kommer en bomkörningsavgift att tas ut.
Bomkörning, avgift kr per gång: 500
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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 restavfall & matavfall

Avgift kr

20 eller 30 kbm container, per tömning

3 297

Behandlingsavgift, brännbart restavfall, per ton

1 375

Behandlingsavgift, matavfall, per ton

0*

*Endast med låsbara inkast, avfall från olåsta inkast debiteras som brännbart restavfall.
STATIONÄR SOPSUG
- som ägs av Sundbyberg Avfall och Vatten AB
De fastigheter som är anslutna till Sundbyberg Avfall och Vattens 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 hushåll/lägenheter/verksamheter) + (driftkostnad • antal
lägenheter/lägenhetsekvivalenter)
Sundbyberg Avfall och Vattens sopsugar

Avgift kr per år

Fast avgift per hushåll/lägenhet*

491

Fast avgift per verksamhet

301

Driftkostnad per lägenhet/lägenhetsekvivalent

2 063 **

*Observera att denna avgift gäller för hushåll som är anslutna till någon av Sundbyberg Avfall och
Vattens stationära sopsugar. Övriga hushålls fasta avgifter anges på sidan 4.
**Då Storskogens stationära sopsug inte kan erbjuda matavfallsinsamling ingår matavfallskärl i
avgiften.
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Grovavfall
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.
I fasta avgiften för hushåll ingår att hushållen får lämna grovavfall till de
återvinningscentraler som kommunen anvisar samt till ReTuren och Mobila
återvinningscentralen, kostnadsfritt och med obegränsat antal besök. För en- och
tvåbostadshus finns även 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 utförs minst en gång per
månad. I avgiften ingår behandling. Från godkända grovsoprum, med schemalagd
hämtning, ingår även kostnadsfri hämtning av elavfall och ljuskällor en gång per månad.
Grovsophämtning

Avgift kr per kubikmeter

Regelbunden hämtning efter schema

383

Enstaka hämtning efter avrop*

476

* Från grovsoprum eller genom personligt överlämnande.
Extraarbete
Mindre grovavfall bör ligga i kärl i grovsoprummet och inte löst på golvet, där det kan
hindra hämtning av kärl, möbler och annat större grovavfall. Om fastighetsägaren inte
har möjlighet att plocka upp avfallet från golvet kan hämtpersonalen göra det, men
efter beställning och mot en avgift enligt nedan.
Extraarbete

Avgift kr per timme

Upplockning av grovavfall från golvet

2 173

GROVAVFALL I STORSÄCK*
Grovsophämtning i storsäck hos villahushåll

Avgift kr per hämtning

En gång per år

0

Per tillfälle utöver en gång per år

1 021

*Gäller endast en- och tvåbostadshus och enligt särskilda anvisningar.
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GROVAVFALL I CONTAINER
Hyra av container

Avgift kr per dag

10 kubikmeter

104

20-30 kubikmeter

176

Tömning av container, grovavfall

Avgift kr

10 kubikmeter, per tömning

2 576

20 kubikmeter, per tömning

2 782

30 kubikmeter, per tömning

3 091

Behandlingsavgift, per ton

1 125

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.
Bemannad container

Avgift kr

Per tillfälle, vardag

6 249

Per tillfälle, helg

6 800

Behandlingsavgift, per ton

1 125

GROVAVFALL I MOBIL INSAMLING
Vid mobil insamling krävs att stopplatser och datum för insamlingen tas fram i samråd
med Sundbyberg Avfall och Vatten utifrån särskilda anvisningar. Mobil insamling av
grovavfall sker kvällstid på vardagar klockan 18.00 – 21.00.
Mobil insamling

Avgift kr

Per tillfälle, vardag. Max 8 stopp à 10 min.

5 757

Behandlingsavgift, per ton

1 125
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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.

275

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

1 375

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

6 875

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 för hushåll ingår att hushållen får lämna farligt avfall och
elektronikavfall till de återvinningscentraler som kommunen anvisar och till Mobila
återvinningscentralen, kostnadsfritt och med obegränsat antal besök. Hushåll får även
fritt nyttja tjänsten Returkassen (hämtning av farligt avfall vid dörren). Småelektronik
och batterier kan också lämnas på publika insamlingsställen i kommunen, som
Samlaren-skåpen.
REDUCERAD FAST AVGIFT
vid insamling av farligt avfall i flerbostadshus
Flerbostadshus med ett system för insamling av farligt avfall, som Sundbyberg Avfall
och Vatten godkänt, 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
5 150
0
5 150
0
4 018

*Rullbur och övriga behållare ingår i abonnemanget.
Extratömning

Avgift kr

Per behållare och tillfälle

516

HÄMTNING AV VITVAROR OCH STÖRRE ELEKTRONIK
Enstaka kyl-/frysskåp, tvätt- och diskmaskiner samt större elektronik kan
privatpersoner få hämtat mot avgift. Hämtning sker genom personligt överlämnande
vid närmaste farbara väg.
Vitvaror och större elektronik

Avgift kr per hämtning

Hämtning inklusive behandling

362
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Trädgårdsavfall
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.
I den fasta avgiften för hushåll ingår att hushållen får lämna trädgårdsavfall till de
återvinningscentraler som kommunen anvisar och till Mobila återvinningscentralen när
den stannar i Duvbo, kostnadsfritt och med obegränsat antal besök.
Utöver detta kan fastighetsinnehavare beställa trädgårdsavfallshämtning från fastigheten
enligt nedan beskrivna avgifter.
TRÄDGÅRDSAVFALL I STORSÄCK*
Trädgårdsavfall i storsäck hos villahushåll
Leverans och hämtning av storsäck

Avgift kr per säck
1 045

*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 gånger

929

Per kärl och tillfälle

Extratömning utöver ordinarie
abonnemang

267

*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, trädgårdsavfall

Avgift kr

10 kubikmeter, per tömning

2 576

20 kubikmeter, per tömning

2 782

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.

16

500
67

VERKSAMHETER
Avfall från företag och verksamheter
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.
KÄRL
Årsavgift: fast avgift (se sid 4) + (abonnemangsavgift • antal kärl • antal hämtningar i
veckan)
Brännbart restavfall
Abonnemangsavgift kärl restavfall

Hämtningsfrekvens

Avgift kr per år

Brännbart restavfall 140 liter

1 gång per vecka

3 616

Brännbart restavfall 190 liter

1 gång per vecka

4 541

Brännbart restavfall 240 liter

1 gång per vecka

5 466

Brännbart restavfall 370 liter

1 gång per vecka

7 736

Brännbart restavfall 660 liter

1 gång per vecka

12 639

Matavfall
Abonnemangsavgift kärl matavfall

Hämtningsfrekvens

Matavfall 140 liter

1 gång per vecka

Avgift kr per år

Extra kärl/säck i samband med ordinarie tömning av kärl
Per kärl/säck, kr: 94
Extra kärl/säck utöver ordinarie tömning
Framkörningsavgift, kr: 206
Per kärl/säck, kr: 94
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1 133

Matavfallspåsar
Beställning av matavfallspåsar

Avgift kr

Matavfallspåsar, 9 liter, per bunt

Aktuellt inköpspris

Matavfallspåsar, 45 liter, per bunt

Aktuellt inköpspris

Framkörningsavgift

206

Om matavfallsbehållare är tomma vid upprepade tillfällen
Tomma matavfallsbehållare

Avgift kr per tillfälle

Restauranger och storkök som har
återkommande tomma matavfallskärl (fler än 3
tillfällen i följd).

257

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.
Volym matavfallstank

Avgift kr per tömning

< 1 kubikmeter

420

≥ 1 kubikmeter

434

≥ 3 kubikmeter

647

≥ 6 kubikmeter

686
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CONTAINER
Årsavgift: fast avgift (se sid 4) + (antal tömningar per år • avgift kr/ tömning) + (antal
ton • avgift kr/ ton)
Brännbart restavfall
Tömning av container, restavfall

Avgift kr

Container 10 kubikmeter, per tömning

2 061

Container 15 kubikmeter, per tömning

2 576

Container 20-30 kubikmeter, per tömning

3 091

Behandlingsavgift, per ton

1 375

Matavfall
Tömning av container, matavfall

Avgift kr

10-15 kubikmeter, schemalagd hämtning, per tömning

1 236

10-15 kubikmeter, budad extrahämtning, per tömning

1 854

Behandlingsavgift, per ton

0

Hyra av container
Storlek på container

Avgift kr per dag

Container 10 kubikmeter

104

Container 15-30 kubikmeter

176
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MARKBEHÅLLARE/BOTTENTÖMDA BEHÅLLARE
Årsavgift: (fast avgift* • antal verksamheter) + (antal tömningar per år • avgift
kr/tömning) + (antal ton • avgift kr/ton).
*Se sidan 4.
Brännbart restavfall
Tömning av markbehållare, restavfall

Avgift kr

Tömning, per behållare* och tillfälle

354

Behandlingsavgift, per ton

1 375

*Inklusive innersäck
Matavfall
Tömning av markbehållare, matavfall

Avgift kr

Tömning, per behållare* och tillfälle

153 **

Behandlingsavgift, per ton

0 **

* Inklusive innersäck.
** Endast med låsbara inkast. Avfall från olåsta markbehållare debiteras som brännbart restavfall.
Felsorteringsavgift
Avgiften tas ut om behållarens innehåll klassas ner från matavfall till brännbart
restavfall.
Per tömning, kr: 1500
Bomkörning
Om fastighetsinnehavaren eller verksamhetsutövaren förorsakat att tömning inte kan
ske, kommer en bomkörningsavgift att tas ut.
Bomkörning, avgift per gång, kr: 500

20

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 restavfall
Tömning av mobil sopsug, restavfall

Avgift kr

Per kubikmeter

93 *

Dockningspunkt, per dockning och tillfälle

103

*Priset gäller för verksamheter.
Matavfall
Tömning av mobil sopsug, matavfall

Avgift kr

Per kubikmeter

51 *

Dockningspunkt, per dockning och tillfälle

103

*Endast med låsbara inkast, avfall från olåsta inkast debiteras som brännbart restavfall.
Tömning efter avrop
Avroptömning av mobil sopsug

Avgift kr

Per kubikmeter

146

Dockningspunkt, per dockning och tillfälle

3 555

Felsorteringsavgift
Avgiften tas ut om behållarens innehåll klassas ner från matavfall till brännbart
restavfall.
Per tömning, kr: 1500
Bomkörning
Om fastighetsinnehavaren eller verksamhetsutövaren förorsakat att tömning inte kan
ske, kommer en bomkörningsavgift att tas ut.
Bomkörning, avgift kr per gång: 500
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STATIONÄR SOPSUG
- som ägs av Sundbyberg Avfall och Vatten AB
De verksamheter som är anslutna till Sundbyberg Avfall och Vattens stationära
sopsugar betalar nedanstående taxa. I taxan ingår hämtning och behandling av avfallet
samt drift och underhåll av 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)
Sundbyberg Avfall & Vattens sopsugar

Avgift kr per år

Fast avgift per verksamhet

300

Driftkostnad per lägenhetsekvivalent

2 063
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Fett från fettavskiljare
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad moms.
Tömningar av fettavskiljare schemaläggs i samråd med Sundbyberg Avfall och Vatten
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
Volym fettavskiljare

Avgift kr per tömning

≤2 kubikmeter

774

>2 kubikmeter

1 392

>4 kubikmeter

2 061

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

72
310
1 237

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.
Gångavståndet är sträckan (enkel väg) mellan sopbilens angöringsplats och platsen där
avfallsbehållaren står. Sträckan uppmäts av avfallsentreprenören. Vid längre
gångavstånd än 15 meter tillkommer ett tillägg på abonnemangsavgiften för varje
påbörjat tiotal meter.
Gångavstånd över 15 meter*

Avgift kr per 10-metersintervall

Per behållare och tillfälle

17

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

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

2 432

Lastbil < 3,5 ton med förare

938

Lastbil ≥ 3,5 ton med förare

1 093

Hjälparbetare

475

Slamsugfordon med förare vardag 6-18

1 484

Slamsugfordon med förare kväll och helg

1 896

Hjälparbetare vid slamsugning

629

Övriga arbeten och tjänster
För arbeten och tjänster som skiljer sig från de i taxan upptagna äger Sundbyberg Avfall
och Vatten i varje enskilt fall rätt att bestämma avgifterna på grundval av bolagets
självkostnader eller principer enligt denna taxa.

25

BETALNING OCH
BETALNINGSANSVAR
Sundbyberg Avfall och Vatten debiterar avgifter för hämtning av sådant avfall som
kommunen ansvarar för, enligt 15 kap. 20§ och 27 kap. 4§ miljöbalken (1998:808).
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, det vill säga fastighetsägaren eller den som enligt 1 kap 5§
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, är slutligt
betalningsansvarig för tjänster enligt denna taxa.

Ägarbyte och ändringar i abonnemang
Flyttningar och ändringar ska anmälas snarast.
Vid ägarbyte ska en blankett fyllas i och undertecknas av den gamla och den nya ägaren.
Blanketten finns att ladda ner på Sundbyberg Avfall och Vattens webbplats,
www.savab.se, eller kan beställas från bolagets servicecenter via 08-706 65 00 eller
servicecenter@sundbyberg.se.
Den gamla ägarens betalningsskyldighet kvarstår till dess anmälan inkommit till
Sundbyberg Avfall och Vatten. Har betalning skett för en period som sträcker sig över
datumet för ägarbytet regleras detta automatiskt.
För ändring av abonnemang lämnar abonnenten önskemål till Sundbyberg Avfall och
Vatten. Ändringen genomförs när abonnenten, avfallsentreprenören och Sundbyberg
Avfall och Vatten är överens. Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang har
avfallsansvarig nämnd rätt att besluta om justering av abonnemanget.
Tillstånd att få göra uppehåll i hämtning regleras i Sundbybergs stads föreskrifter om
avfallshantering, och kan medges efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd. Ansökan
lämnas till tillsynsansvarig nämnd senast en månad före avsedd period. En
ansökningsavgift tas ut per tillfälle och sökande. Vid uppehåll i hämtning ska fast avgift
enligt kommunens avfallstaxa betalas.
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POSTADRESS
SUNDBYBERG AVFALL OCH VATTEN AB
BOX 7510
174 07 SUNDBYBERG

BESÖKSADRESS
LÖTSJÖVÄGEN 1B,
HALLONBERGEN

TELEFON
08-518 336 50
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E-POST
INFO@SAVAB.SE

WEBB
WWW.SAVAB.SE

ORG.NUMMER
556764-2334

