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KFS 60:7
Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen.
A

Allmänt

Allmänt
§1
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms, där inte annat framgår.
Med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter
med avgifter för hämtning, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som
utförs genom kommunens försorg. Avfallstaxan omfattar avgifter för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall.
Avgiften ska betalas till kommunen.
§2
Avgiftsskyldig enligt taxan är fastighetsinnehavaren. Med fastighetsinnehavare avses
den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) ska anses som ägare. Tomträttsinnehavare och samfällighetsföreningar
jämställs därmed med fastighetsägare.
Skyldigheter att erlägga avgifter föreligger för alla fastigheter där det uppstår
hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. Betalningsskyldighet för abonnemang
föreligger även då avfall inte finns att hämta.
Kommunen kan, genom särskilt avtal, träffa överenskommelse med annan än
fastighetsinnehavaren om att avtalsskyldigheten istället ska åvila denne. Om
avtalsparten inte erlägger avgift senast på förfallodagen eller inte uppfyller sina
förpliktelser i övrigt enligt avtalet äger kommunen rätt att häva avtalet/uppdraget.
Kommunen ska då omedelbart underrätta fastighetsinnehavaren om, att denne
framledes ansvarar för avgifterna enligt denna taxa. Den som enligt ovanstående
stycke anses vara betalningsansvarig benämns i det följande abonnent.
§3
Fastighetsinnehavare är skyldig att hålla sig väl underrättad om gällande
avfallsföreskrifter för Ekerö kommun samt att informera den som bor i eller är
verksam på fastigheten om skyldigheten att följa föreskrifterna.
Fastighetsinnehavaren är alltid ytterst ansvarig gentemot kommunen för det avfall
som uppkommer inom dennes fastighet.
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§4
Avgiften erläggs till Ekerö kommun enligt faktura. Ändring i abonnemanget under
debiteringsperioden regleras vid nästkommande debiteringstillfälle. Ny avgift gäller
från den dag ändring träder i kraft. Betalningsansvar upphör ej förrän skriftlig
anmälan om förändring av ägarförhållande eller hämtförhållande skett.
§5
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder
än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker
från vad som är normalt, får kommunen, genom chef för avfallsverksamheten,
besluta om avgifter utifrån principer i denna taxa.
§6
Ersättning för inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt gällande räntelag tas ut
på nästa ordinarie faktura.
§7
Kommunen är indelad i två hämtningsområden.
Hämtområde 1: Öar med bro- eller färjeförbindelse
Hämtområde 2: Övriga öar
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§8
Avgiften består av grundavgift och rörlig avgift. Därutöver tillkommer avgifter för
tilläggstjänster.
Grundavgift
§9
Grundavgift debiteras för samtliga bebyggda fastigheter, även för de fastigheter som
beviljats uppehåll i hämtning. Grundavgift debiteras för en- och tvåbostadshus per
bostad, för flerfamiljshus per lägenhet och för verksamheter per anläggning.
Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för hämtning och hantering av
farligt avfall och tömning av batteriboxar, driften av Skå återvinningscentral,
information, planering, fakturering, personalkostnader, förvaltningskostnader,
räntekostnader, avskrivningar m.m.
Grundavgiften
omfattar

Hämtområde 1
En- och
tvåbostadshus
helår

Miljöbox för
hushållets farliga
avfall

Hämtområde 2

En- och
Flerbostads- VerkEn- och
tvåbostads- hus
samhet tvåbostadshus
hus
sommar
helår

En- och
tvåbostadshus
sommar

x

x

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

x

x

x

-

x1

x1

Batteriholkar för
småbatterier

x

x

x

x

x

x

Tillgång till Skå
återvinningscentr
al för t.ex.
hushållens
grovavfall, farliga
avfall och
elavfall.

x

x

x

-

x

x

650

500

500

350
(exkl.
moms)

650

500

Hushållens
farliga avfall
hämtas från
godkänd tillfällig
förvaringsplats
Hämtning av en
viss typ av grovoch elavfall en
gång per år

Grundavgift,
kr/år
x ingår
- ingår ej

x1 gemensam hämtplats vid farbar väg
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Vid förlängt hämtningsintervall, annat omhändertagande av kärlavfall, uppehåll i
sophämtning eller delat sopkärl som medgivits av miljönämnden utgår oförändrad
årlig grundavgift.
§ 10
Tillträde till Skå återvinningscentral har hushåll som omfattas av ett aktivt
abonnemang och har passerkort. Verksamheter får lämna sitt grovavfall vid Skå
återvinningscentral mot särskild avgift.
Rörlig avgift
§ 11
Den rörliga avgiften finansierar kostnader för hämtning och behandling av
kärlavfall.
§ 12
Dragväg upp till tio meter ingår i angivna avgifter för hämtning av kärlavfall.
§ 13
Om avfall ska lämnas på plats som anvisas av avfallsansvarig nämnd, enligt § 19
avfallsföreskrifter för Ekerö kommun, medges ingen avgiftsreduktion.
§ 14
Sortering av matavfall sker genom användning av kommunens särskilda gröna
plastpåse avsedd för matavfall. Denna läggs i samma sopkärl som övrigt restavfall.
Tömning ska ske varannan vecka för en- och tvåbostadshus och minst en gång
varannan vecka för flerbostadshus och verksamheter.
Sophämtning var fjärde vecka kan tillämpas om allt matavfall hemkomposteras,
efter anmälan enligt § 38 avfallsföreskrifter för Ekerö kommun. För sophämtning
var fjärde vecka, d.v.s. 13 gånger per år för helårsabonnenter eller sju gånger per år
för sommarabonnenter, krävs fungerande varmkompost och godkännande av
miljönämnden.
§ 15
Containerlösningar och 660 l sopkärl erbjuds endast för flerfamiljshus,
verksamheter och samfälligheter.
Gemensam behållare
§ 16
Efter godkännande från miljönämnden, enligt § 42 avfallsföreskrifter för Ekerö
kommun, kan gemensam behållare för kärlavfall användas. Ett kärl får delas av upp
till fyra hushåll. Mer än ett kärl får inte användas vid delning av gemensam
behållare.

Nummer: 60:7
Kommunal författningssamling

Utg: Jan-2017

Blad: (5)
Ers: Jan-2016

Sammanslutning av flera fastighetsinnehavare kan använda gemensam container,
underjordsbehållare eller kärl med storlekar och avgifter enligt § 19 och med
erforderligt antal.
Varje hushåll betalar varsin grundavgift, men delar på den rörliga avgiften. För
ansökan debiteras abonnenten ingen avgift. Faktura för den rörliga avgiften ställs till
en av avfallsansvarig nämnd godkänd fakturamottagare.
En verksamhet får nyttja ett kärl som ingår i abonnemang för en- och tvåbostadshus,
men inte tvärtom.
Uppehåll i hämtning
§ 17
Efter godkännande från miljönämnden kan uppehåll i hämtning beviljas. Om
uppehåll beviljas debiteras grundavgift, men ingen rörlig avgift. För ansökan
debiteras abonnenten ingen avgift.
Rörlig avgift för kärlavfall från en- och tvåbostadshus och fritidshus
§ 18
För regelbunden hämtning av kärlavfall från en- och tvåbostadshus och fritidshus
med eget kärl, och för upp till fyra bostäder som delar på ett kärl, gäller rörliga
avgifter enligt tabeller i denna paragraf. Grundavgift enligt § 9 tillkommer. Angiven
avgift i tabellerna gäller vid användande av ett kärl per bostad.
Om en- och tvåbostadshus använder mer än ett kärl per bostad ska avgiften
beräknas baserat på 0,44 kr per liter totalt utställd behållarvolym, d.v.s. flera små
kärl får inte kombineras för att därigenom ge en lägre avgift än att använda ett stort
kärl.
Helårsabonnemang för hushåll med eget kärl, kr per år:
Storlek, total volym per bostad
Kärl 140 l
Kärl 190 l
Kärl 240 l
Kärl 370 l

Tömning var fjärde
vecka, 13 ggr per år
340 kr
650 kr
1 050 kr
1 800 kr

Tömning varannan
vecka, 26 ggr per år
770 kr
1 540 kr
2 500 kr
4 210 kr

Nummer: 60:7
Kommunal författningssamling

Blad: (6)

Utg: Jan-2017

Ers: Jan-2016

Sommarabonnemang för hushåll med eget kärl, kr per säsong:
Storlek, total volym per bostad
Kärl 140 l
Kärl 190 l
Kärl 240 l
Kärl 370 l

Tömning var fjärde
vecka, 7 ggr per år
180 kr
350 kr
570 kr
970 kr

Tömning varannan
vecka, 13 ggr per år
390 kr
770 kr
1 290 kr
2 100 kr

§ 19
För regelbunden hämtning av kärlavfall från en- och tvåbostadshus och fritidshus i
gemensamhetslösning, gäller rörliga avgifter enligt tabeller i denna paragraf.
Grundavgift enligt § 9 tillkommer.
Helårsabonnemang för hushåll i gemensamhetslösning:
Storlek, kärl /container
Kärl 660 l, per behållare och år
Container 3,5 m3, per behållare och
år
Container 6 m3, per behållare och år
Container 8 m3, per behållare och år
Underjordsbehållare, per kg

Helår, tömning
varannan vecka,
26 ggr per år
4 990 kr

Helår, tömning en
gång per vecka,
52 ggr per år
9990 kr

26 480 kr

66190 kr

45 390 kr
60 520 kr
3,50 kr

113470 kr
151290 kr
5,00 kr

Sommarabonnemang för hushåll i gemensamhetslösning:
Storlek, kärl /container
Kärl 660 l, per behållare och år
Container 3,5 m3, per behållare och
år
Container 6 m3, per behållare och år
Container 8 m3, per behållare och år

Sommar, tömning
varannan vecka, 13
ggr per år
2 490 kr
13 240 kr
22 690 kr
30 260 kr
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Rörlig avgift för kärlavfall från flerbostadshus
§ 20
För regelbunden hämtning av kärlavfall från flerbostadshus gäller följande rörliga
avgifter. Grundavgift enligt § 9 tillkommer.
Helårsabonnemang med kärl, kr per behållare och år:
Storlek, kärl
Kärl 140 l
Kärl 190 l
Kärl 240 l
Kärl 370 l
Kärl 660 l

Tömning
varannan vecka,
26 ggr per år
1 060 kr
1 440 kr
1 820 kr
2 800 kr
4 990 kr

Tömning en
Tömning två
gång per vecka, gånger per vecka,
52 ggr per år
104 ggr per år
2 650 kr
3 590 kr
4540 kr
7000 kr
9950 kr

9080 kr
13 990 kr
24 960 kr

Helårsabonnemang med underjordsbehållare, kr per kg:
Behållare
Underjordsbehållare

Tömning varannan
vecka, 26 ggr per år
3,50 kr

Tömning en gång
per vecka, 52 ggr
per år
5,00 kr

Tömning tre
gånger per
vecka, 156 ggr
per år
49 930 kr
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Rörlig avgift för kärlavfall från verksamheter
§ 21
För regelbunden hämtning av kärlavfall från verksamheter gäller följande rörliga
avgifter. Grundavgift enligt § 9 tillkommer.
Helårsabonnemang med kärl eller container, kr per behållare och år:
Storlek,
behållare
Kärl 140 l
Kärl 190 l
Kärl 240 l
Kärl 370 l
Kärl 660 l
Säck 125 l
Säck 160 l
Container 3,5 m3
Container 6 m3
Container 8 m3

Tömning var
fjärde vecka,
13 ggr per år

Tömning
varannan
vecka,
26 ggr per år

Tömning en
gång per
vecka,
52 ggr per år

Tömning två
gånger per
vecka, 104
ggr per år

Tömning tre
gånger per
vecka, 156
ggr per år

530 kr
720 kr
900 kr
1 390 kr
2 490 kr
-

1 060 kr
1 440 kr
1 820 kr
2 800 kr
4 990 kr
1 450 kr
26 480 kr
45 390 kr
60 520 kr

2650 kr
3590 kr
4540 kr
7000 kr
9 990 kr
2 560 kr
3 280 kr
65 980 kr
113 100 kr
150 800 kr

7 160 kr
9080 kr
13 990 kr
24 960 kr
5 120 kr
6 550 kr
131 950 kr
226 200 kr
301 600 kr

27710 kr
49930 kr
-

Sommarabonnemang med kärl, kr per behållare och år:
Storlek, behållare
Kärl 370 l
Kärl 660 l

Tömning en gång per
vecka, 26 ggr per år
3500 kr
6 200 kr
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Avgifter tilläggstjänster kärlavfall
§ 22
Beställd extra hämtning utförs inom tre arbetsdagar efter beställning.
Extra hämtning av kärlavfall, kr per behållare och tillfälle:
Storlek, behållare

Avgift

Kärl, 140 - 660 liter
Säck, 125 - 160 liter
Container, 3,5 kbm
Container, 6 kbm
Container, 8 kbm
Underjordsbehållare, 3 kbm
Underjordsbehållare, 5 kbm
Bomkörning

400 kr
400 kr
3 500 kr
4 000 kr
4 500 kr
3 300 kr
3 800 kr
600 kr

§ 23
Sju extra hämtningar under juni, juli och augusti (endast tillgängligt i
hämtningsområde 1). Gäller endast när ordinarie hämtning är varannan vecka.
Ordinarie avgift för aktuellt abonnemang tillkommer.
Extra hämtningar ska beställas senast en månad innan sommarsäsongen inleds.
Färre än sju extra hämtningar kan inte beställas.
Extra veckohämtning, kr per behållare:
Storlek, kärl
Kärl 140 l
Kärl 190 l
Kärl 240 l
Kärl 370 l
Kärl 660 l

Avgift per år
1 730 kr
2 030 kr
2 330 kr
2 660 kr
3 060 kr

§ 24
Beställt byte av sopkärl utförs inom fem arbetsdagar. I avfallstaxan ingår kostnaden
för byte av kärlstorlek 1 gång inom en treårsperiod. Avgift debiteras för byte av
sopkärl som beställs utöver detta.
I avfallstaxan ingår kostnaden för ändring av hämtningsintervall två gånger per år.
Avgift debiteras för varje ändring utöver dessa.
Avgift debiteras vid byte av container när annan storlek önskas. Beställt byte av
container utförs inom fem arbetsdagar.
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Byte av storlek på kärl eller container, eller ändrat hämtningsintervall, kr per
behållare och tillfälle:
Tjänst
Byte av storlek på kärl
Ändring av hämtintervall
Byte av container, exkl moms

Avgift
500 kr
500 kr
2 500 kr

Avgifter tilläggstjänster grovavfall
§ 25
Beställd extrahämtning av grovavfall utförs inom sju arbetsdagar. Tillfällig container
för viss typ av grovavfall kan ställas ut. I avgiften för container ingår utställning,
hämtning, behandling och hyra en vecka.
Extra hämtning av viss typ av grovavfall, kr per tillfälle:
Tjänst
Löst grovavfall ≤ 2 kbm
Löst grovavfall > 2 kbm, per kbm
Container 3 kbm
Container 6 kbm
Container 8 kbm
Container 16 kbm
Container 20 kbm
Container 30 kbm
Bomkörning

Avgift
600 kr
300 kr
4 600 kr
5 000 kr
5 350 kr
5 800 kr
6 200 kr
6 660 kr
600 kr

§ 26
Beställd extrahämtning kyl/frys, andra vitvaror och övrigt elavfall utförs inom sju
arbetsdagar.
Extra hämtning av kyl/frysskåp och elavfall från hushåll, kr per tillfälle:
Tjänst
Kyl, frys och vitvaror, per enhet
Övrigt elavfall, per hämtställe

Extra eller ersatt passerkort
§ 27

Avgift
730 kr
650 kr

Kommunal författningssamling

Nummer: 60:7

Blad: (11)

Utg: Jan-2017

Ers: Jan-2016

Vid behov av ett nytt eller ett extra kort, exempelvis på grund av att det gamla kortet
är trasigt, utslitet, borttappat, stulet eller av annan anledning, kan det erhållas mot
en avgift på 200 kr/kort.
Slam
§ 28
Avgiften täcker kostnaden för hämtning, behandling och administration.
Hämtning och behandling:
Hämtning och behandling av slam från slamavskiljare, privata avloppsreningsverk
och slutna tankar
Ordinarie
hämtning,
kr/hämtning

Extra hämtning
övriga
anläggningar,
inom fem
arbetsdagar

Extra hämtning
övriga
anläggningar,
inom tre
arbetsdagar

Jourhämtning
inom 24 timmar

Tillägg,
kr/hämtning

Tillägg,
kr/hämtning

Tillägg,
kr/hämtning

Slamavskiljare, minireningsverk och urin
1-1,5 m3

793 kr

280 kr

-

3 410 kr

1,6-3 m3

1 021 kr

280 kr

-

3 410 kr

3,1-6 m3

1 649 kr

280 kr

-

3 410 kr

335 kr/m3

280 kr

-

3 410 kr

m3,

tillägg1

>6
per m3 utöver 6
m3.
Sluten tank
1-1,5 m3

634 kr

-

410 kr

3 410 kr

1,6-3 m3

910 kr

-

410 kr

3 410 kr

3,1-6 m3

1 588 kr

-

410 kr

3 410 kr

327 kr/m3

-

410 kr

3 410 kr

m3 ,

>6
se
exempel nedan

Räkneexempel 1: ordinarie tömning av slamavskiljare med volymen 7 kubikmeter kostar 7 x 335 kr =
2 345 kr.
Räkneexempel 2: Extra tömning, inom tre arbetsdagar, av sluten tank med volymen 7 kubikmeter
kostar 410 kr + 7 x 327 kr = 2 699 kr.
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Avgift tilläggstjänster:
Övriga tilläggstjänster slam

Avgift, kr

Slanglängd >20 m, kr/påbörjat 10-tal meter

120 kr

Framgrävning av brunnslock, kr/påbörjad halvtimme

1 100 kr

Tunga brunnslock, kr/st

370 kr

Extratjänst, bil + förare, kr/timme

1 100 kr

Bomkörning p.g.a. hinder, kr/gång

600 kr

Fett från fettavskiljare (pris exkl. moms)
§ 29
Avgiften täcker kostnaden för hämtning, behandling och administration.
Hämtning och behandling:
Hämtning av fettslam

Avgift, exkl. moms

≤ 2 m3

800 kr/hämtning

> 2 m3

375 kr/m3

Tilläggstjänster fettavskiljare:
Tilläggstjänster fettslam

Avgift, kr/hämtning, exkl.
moms

Extrahämtning av fett inom tre arbetsdagar, utöver ordinarie
ersättning

950 kr

Jourhämtning av fett inom 24 timmar, utöver ordinarie ersättning 1 700 kr
Bomkörning p.g.a. hinder

480 kr
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