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HÄMTNING AV BYGG- OCH 
RIVNINGSAVFALL 
Bygg- och rivningsavfall är avfall under kommunalt ansvar om det har producerats vid 
mindre ombyggnationer, som inte utförts yrkesmässigt utan av privatpersoner. Sådant 
avfall kan privatpersoner lämna kostnadsfritt till de återvinningscentraler som 
kommunen anvisar, eller få hämtat mot en avgift. 

Bygg- och rivningsavfall ska sorteras i minst 
följande avfallsslag 
• trä 
• mineral (betong, tegel, klinker, keramik och sten) 
• metall 
• glas 
• plast 
• gips 

Hämtning i storsäck 
• Placering av säckarna bestäms tillsammans med Sundbyberg Avfall och Vatten. 
• Endast de säckar som levererats kommer att hämtas. Andra säckar hämtas alltså inte. 
• Polistillstånd krävs om storsäckar ska stå på allmän plats, till exempel på trottoaren. 

Leverans av storsäck Avgift kr 

Framkörningsavgift, per tillfälle:  249 

Leverans av storsäck à 1 kubikmeter (1000 liter), per säck:  120 

 

Hämtning av storsäck Avgift kr 

Framkörningsavgift lastbil med kran, per tillfälle:  813 

Hämtning av storsäck à 1 kubikmeter (1000 liter), per säck:  374 

Behandlingsavgift tillkommer, se nästa sida.  
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Behandlingsavgifter enligt SÖRABs taxa 2023 Avgift kr 

Träavfall, per ton  100 

Mineral av betong, tegel, klinker, keramik eller sten. Per ton  700 

Metall, per ton  0 

Glas, per ton  900 

Isolering, per ton  900 

Plast, per ton  1200 

Gips, per ton  900 

Osorterat byggavfall, per ton  1400 

 

 

 

Felsorteringsavgifter Avgift kr 

Felsorteringsavgift: mindre mängd farligt avfall i säcken, per säck  500 

Felsorteringsavgift: mindre mängd elavfall i säcken, per säck  250 

Felsorteringsavgift: mindre mängd mat-/restavfall i säcken, per säck  250 

 

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).  

Dröjsmålsränta enligt räntelagen och kostnader för inkasso debiteras om fakturor inte 
betalas inom föreskriven tid.  

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. 

 

Räkneexempel för 3 storsäckar; 
en med träavfall, en med klinker och betong samt en med gips: 

Framkörning för leverans + framkörning för hämtning: 249 + 813 = 1 062 kr. 

Leverans och hämtning av säckarna: (120 + 374) * 3 = 1 482 kr. 

Behandlingsavgifter träavfall (0,10 ton) + mineral (0,90 ton) + gips (0,20 ton): 
100 * 0,10 + 700 * 0,90 + 900 * 0,20 = 820 kr. 

Totalt för de tre säckarna: 1 062 + 1 482 + 820 = 3 364 kr. 

Författare
Tänkte att den här kan vara bra att ha med, men det står ju samma sak i taxedokumentet.
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