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Tekniska nämnden.

Avfallstaxa 2022
Dnr TN21/59
Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen.

§1
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms, om 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 avfall under
kommunalt ansvar och därmed jämförligt avfall.
§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 avfall under
kommunalt ansvar hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall.
Kommunen kan i undantagsfall, 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.
Betalningsskyldighet för avfallsabonnemang föreligger även om det vid vissa hämtningsdagar
inte finns något avfall att hämta.
§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.
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Fastighetsinnehavaren är alltid ytterst ansvarig gentemot kommunen för det avfall som
uppkommer inom dennes fastighet.
§4
Avgiften erläggs till Ekerö kommun via Roslagsvatten AB enligt faktura. Ändring i
abonnemang under debiteringsperioden regleras vid nästkommande debiteringstillfälle. Ny
avgift gäller från den dag abonnemangsändring träder i kraft. Betalningsansvar upphör ej
förrän skriftlig anmälan om förändring av ägarförhållande 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 dröjsmålsränta enligt gällande räntelag tas ut på nästa ordinarie faktura.
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§7
Kommunen är indelad i två hämtningsområden.
Hämtområde 1: Öar med bro- eller färjeförbindelse Hämtområde 2: Övriga öar

§8
Avgiften består av grundavgift och rörlig avgift. Därutöver tillkommer avgifter för
tilläggstjänster.
§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 flerbostadshus per lägenhet och för verksamheter per anläggning.
Principen för debitering av den lägre grundavgiften är gemensamt hämtställe för
hushållsavfall avfall under kommunalt ansvar och gemensam faktura, dvs en
fakturamottagare som representerar alla hushåll.
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T.ex. radhusliknande bostadshus kan beroende på fakturering och hämtställe debiteras
antingen som flerbostadshus eller som en- och tvåbostadshus.
Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för t.ex. hämtning och hantering av farligt
avfall och tömning av batteriboxar, driften av Skå återvinningscentral, information,
planering, fakturering, personalkostnader, förvaltningskostnader, räntekostnader,
avskrivningar och insamling av returpapper från återvinningsstationer m.m.
Grundavgiften
omfattar

Hämtområde 1

Hämtområde 2

En- och
En- och
Flerbostads- VerkEn- och
En- och
tvåbostads- tvåbostadshus 1
samhet tvåbostads- tvåbostadshus, helår hus, sommar
hus, helår hus, sommar

Miljöbox för hushållets farliga avfall
Hushållens farliga
avfall hämtas från
godkänd tillfällig
gemensam förvaringsplats
Tillgång till Skå
återvinningscentral
för t.ex. hushållens
grovavfall, farliga
avfall och elavfall.
Grundavgift, kr/år

x

x

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

x

x

x

-

x

x

1150

850

850

700

1150

850

(ex moms)

x ingår, - ingår ej
I abonnemang ingår att farligt avfall och elavfall i miljöbox eller från godkänd gemensam
förvaringsplats i t.ex. flerbostadshus kan hämtas efter beställning vid bostad en gång per
månad enligt visst schema.
Vid förlängt hämtningsintervall, annat omhändertagande av kärlavfall, uppehåll i
sophämtning eller delat sopkärl som medgivits av miljönämnden utgår oförändrad årlig
grundavgift.
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§ 10
Tillträde till Skå återvinningscentral har hushåll inom Ekerö kommun.
som omfattas av ett aktivt abonnemang utan släpande fakturabetalningar och som har
passerkort.
Verksamheter med passerkort får lämna sitt grovavfall, med vissa begränsningar, vid Skå
återvinningscentral mot särskild avgift på 500 kr exkl. moms eller 550 kr exkl. moms vid
eventuell direktbetalning på centralen.
§ 11
Den rörliga avgiften bidrar till att finansiera kostnader för hämtning och behandling av
kärlavfall. Se priser i §18-22.
§ 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
Utsortering av matavfall ska ske 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, d.v.s. 13 gånger/år för helårsabonnenter eller sju gånger/år
för sommarabonnenter, kan tillämpas om allt matavfall hemkomposteras.
Hemkompostering ska anmälas enligt §38 avfallsföreskrifter för Ekerö kommun. För
sophämtning var fjärde vecka, krävs skadedjurssäker och isolerad kompost och godkännande
av miljönämnden. Abonnenten debiteras för handläggning enligt Miljönämndens prislista.
§ 15
Containerlösningar eller 660 l sopkärl erbjuds endast för flerbostadshus och samfälligheter
eller liknande, d.v.s. olika gemensamhetslösningar

Delat sopkärl och gemensamhetslösning
§ 16
Efter godkännande från Miljönämnden, enligt §42 avfallsföreskrifter för Ekerö kommun, kan
delat sopkärl eller gemensamhetslösning användas. Abonnenten debiteras för handläggning
enligt Miljönämndens prislista.
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Ett sopkärl får delas av upp till fyra hushåll boende i en-och tvåbostadshus. Mer än ett
sopkärl får inte användas vid nyttjande av delat sopkärl.
Sammanslutning av fler än fyra hushåll i en-och tvåbostadshus kan använda en
gemensamhetslösning, tex container, underjordsbehållare eller kärl med storlekar och
avgifter enligt § 19 och med erforderligt antal. Varje fastighetsinnehavare faktureras sin
egen grundavgift (baserat på antal hushåll på fastigheten), men delar på den rörliga avgiften.
Faktura för den rörliga avgiften ställs till en av avfallsansvarig nämnd godkänd
fakturamottagare.
För avfallslösningar med underjordsbehållare ska faktura kunna ställas till en
fakturamottagare som representerar alla i lösningen.
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. Abonnemanget är då inte längre
aktivt. Abonnenten debiteras för handläggning enligt Miljönämndens prislista.

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 hushåll boende i en-och tvåbostadshus som delar på ett kärl, gäller
rörliga avgifter enligt tabeller i denna paragraf.
För fastighetsinnehavare med delat sopkärl gäller att den rörliga avgiften per hushåll sätts till
närmaste sopkärlsstorlek som respektive hushåll skulle ha fått om det delade kärlets volym
delades upp.
Grundavgift enligt § 9 tillkommer. Angiven avgift i tabellerna gäller ej vid delat sopkärl.
Flera små kärl får inte kombineras för att därigenom ge en lägre avgift än att använda ett
stort kärl.
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Helårsabonnemang för hushåll med eget kärl, kr /år:
Storlek, total volym/bostad

Tömning var 4:e
vecka,13 ggr /år

Tömning varannan
vecka, 26 ggr /år

Kärl 140 l

240

460

Kärl 190 l

590

1 540

Kärl 240 l

1 350

3060

Kärl 370 l

2 750

5 990

Sommarabonnemang för hushåll med eget kärl, kr per säsong:
Storlek, total volym/ bostad

Tömning var 4:e vecka,
7 ggr /år

Tömning varannan vecka,
13 ggr /år

Kärl 140 l

150

280

Kärl 190 l

320

770

Kärl 240 l

720

1 530

Kärl 370 l

1 380

3000

§ 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 gemensamhetslösning, kr per behållare och år:
Storlek, kärl, låsbar container

Helår, tömning varannan vecka, Helår, tömning en gång
26 ggr /år
per vecka, 52 ggr /år

Kärl 660 l

5 739 kr

11 489 kr

Container 3,5 m3

30 452 kr

76 119 kr

Container 6 m3

52 199 kr

130 491 kr

Container 8 m3

69 598 kr

173 984 kr

4 kr/kg

5,75 kr/kg

Underjordsbehållare
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Sommarabonnemang för gemensamhetslösning, kr per behållare och år:
Storlek, kärl/ låsbar container

Sommar, tömning varannan
vecka, 13 ggr /år

Kärl 660 l

2 864

Container 3,5 m3

15 226

Container 6 m3

26 094

Container 8 m3

34 799

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:
Tömning varannan Tömning 1 gång/
vecka, 26 ggr /år
vecka,
Storlek, kärl
52 ggr /år

Tömning 2
gånger/ vecka,
104 ggr /år

Tömning 3
gånger/ vecka,
156 ggr /år

Kärl 140 l

1 219

3 048

-

-

Kärl 190 l

1 656

4 129

-

-

Kärl 240 l

2 093

5 221

10 442

-

Kärl 370 l

3 220

8 050

16 089

-

Kärl 660 l

5 739

11 443

28 704

57 420

Helårsabonnemang med underjordsbehållare:
Behållare
Underjordsbehållare

Tömning varannan vecka,
26 ggr /år

Tömning en gång per vecka,
52 ggr /år

4 kr/kg

5,75 kr/kg

Om vägning inte kan ske, debiteras utifrån en schablonavgift på 400 kg för innehållet per
UJB.
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Rörlig avgift för kärlavfall från verksamheter
§ 21a
För regelbunden hämtning av kärlavfall från verksamheter gäller följande rörliga avgifter.
Flera verksamheter kan gå samman eller i form av företagshotell ha gemensamma sopkärl
presenterade nedan. Grundavgift enligt § 9 tillkommer. För denna form av gemensam
lösning ska en fakturamottagare finnas som representerar alla i lösningen.
Helårsabonnemang, kr per behållare och år:
Storlek
behållare,
låsbar
container

Tömning var
Tömning
Tömning en
fjärde vecka, varannan vecka, gång per vecka,
13 ggr /år

26 ggr /år

52 ggr /år

Tömning två
gånger per
vecka,
104 ggr /år

Tömning tre
gånger per
vecka,
156 ggr /år

Kärl 140 l

610

1 219

3 048

-

-

Kärl 190 l

828

1 656

4 129

8 234

-

Kärl 240 l

1 035

2 093

5 221

10 442

-

Kärl 370 l

1 599

3 220

8 050

16 089

31 867

Kärl 660 l

2 864

5 739

11 489

28 704

57 420

Säck 125 l

-

-

7 475

14 950

-

Säck 160 l

-

4 784

9 568

19 136

-

Container
3,5 m3

-

30 452

75 877

151 743

-

Container
6 m3

-

52 199

130 065

260 130

-

Container
8 m3

-

69 598

173 420

346 840

-
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Sommarabonnemang, kr per behållare och år:
Storlek
behållare,
låsbar container

Tömning
Tömning en
Tömning två
varannan vecka, gång per vecka,2 gånger per vecka,

Tömning tre
gånger per
vecka,
78 ggr /år

13 ggr /år

26 ggr /år

52 ggr /år

Kärl 140 l

610

1 518

3 048

Kärl 190 l

828

2 070

4 129

Kärl 240 l

1 047

2 611

5 221

Kärl 370 l

1 610

4 025

8 050

15 933

Kärl 660 l

2 875

7 130

11 489

28 710

Container 3,5 m3

15 226

37 939

75 871

Container 6 m3

26 099

65 033

130 065

Container 8 m3

34 799

86 710

173 420

§21b
Hämtning av returpapper från avfallsrum, innergård eller tomtgräns.
Tabellen anger maximal avgift som privat entreprenör får ta ut per hämttillfälle. Privat
entreprenör fakturerar beställaren direkt. Behållare ska kunna ingå i avgiften.
Behållartyp

Maximal avgift, kr per hämttillfälle

Kärl

225

Bottentömmande behållare

650

Container

1500
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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 l

460

Säck, 125 och 160 l

460

Container, 3,5 m3

4025

Container, 6 m3

4 600

Container, 8 m3

5175

Container, 16 m3

5750

Underjordsbehållare, 3 m3

3 795

Underjordsbehållare, 5 m3

4 370

Bomkörning
Extra soppåse (små, max 5 st/tillfälle) kan efter beställning
hämtas vid ordinarie hämtning

600
35 kr/påse

§ 23
Beställt byte av sopkärl utförs inom fem arbetsdagar. Utkörningsavgift debiteras vid byte av
sopkärl.
I avfallstaxan ingår kostnaden för ändring av hämtningsintervall två gånger /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

Avgift

Byte av storlek på kärl

600

Ändring av hämtintervall

575

Byte av container, exkl moms

2 875

Avgifter tilläggstjänster grovavfall/ elavfall
§ 24
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

Avgift

Löst grovavfall ≤ 2 m3

690

Löst grovavfall > 2 m3, per m3

345

Container 15 m3

6 670

Container 20 m3

7 130

Container 30 m3

7 659

Bomkörning

600
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§ 25
Beställd extrahämtning kyl/frys, andra vitvaror och övrigt elavfall utförs inom sju
arbetsdagar.
Extra hämtning av kyl/frysskåp och övrigt elavfall från hushåll, kr per tillfälle:
Tjänst

Avgift

Kyl, frys och vitvaror, per enhet

840

Övrigt elavfall, per hämtställe

748

Utställning av gallerbur, ca 1,2 m3

424

Hyra av gallerbur, ca 1,2 m3
Hämtning av fylld och utställning av ny gallerbur, 1,2 m3

173 kr/månad
748

§ 26
Vid behov av ett nytt eller ett extra passerkort, exempelvis på grund av att det gamla kortet
är trasigt, utslitet, borttappat, stulet eller av annan anledning, kan det erhållas mot en avgift
på 230 kr/kort.
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Slam
§ 27
Avgiften täcker kostnaden för hämtning, behandling och administration.
Hämtning och behandling
Hämtning och behandling av slam från slamavskiljare, privata avloppsreningsverk och
slutna tankar
Ordinarie
Extra hämtning
Extra hämtning
hämtning,
övriga
övriga anläggningar,
kr/hämtning anläggningar, inom tre arbetsdagar
inom fem
arbetsdagar
Tillägg,
kr/hämtning

Jourhämtning
inom 24 timmar

Tillägg,
kr/hämtning

Tillägg,
kr/hämtning

Slamavskiljare, minireningsverk och urin
≤ 1,5 m3

950

500

-

3 900

1,6-3 m3

1225

500

-

3 900

3,1-6 m3

1980

500

-

3 900

> 6 m3, tillägg 402 kr/ m3
per m3 utöver
6 m3.

-

Sluten tank
≤ 1,5 m3

950

-

500 kr

3 900

1,6-3 m3

1 225

-

500 kr

3 900

3,1-6 m3

1 980

-

500 kr

3 900

>6 m3 , tillägg 402 kr/ m3
per m3 utöver
6 m3.

-

Räkneexempel 1: schemalagd tömning av slamavskiljare med volymen 7 kubikmeter kostar
1980 kr + 402 kr (per påbörjad m3 utöver 6 m3) = 2382 kr.

Nummer: XX:X

Kommunala författningssamling

Blad [15]

Utg: JAN-2022

Ers:JAN-2021

Räkneexempel 2: extra tömning, inom tre arbetsdagar, av sluten tank med volymen 7
kubikmeter kostar 500 kr + 1980 kr + 402 (per påbörjad m3 utöver 6 m3) = 2882kr.

Avgift tilläggstjänster:
Övriga tilläggstjänster slam

Avgift, kr

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

160

Framgrävning av brunnslock, kr/påbörjad halvtimme

1 100

Tunga brunnslock, kr/st

370

Extratjänst, bil + förare, kr/timme

1 100

Bomkörning p.g.a. hinder, kr/gång

600

Fett från fettavskiljare (pris exkl. moms)
§ 28
Avgiften täcker kostnaden för hämtning, behandling och administration.
Hämtning och behandling, kr:
Hämtning av fettslam 1

Avgift, kr/hämtning, exkl. moms

≤ 2 m3

950

> 2 m3

402 kr/ m3

En hetvattenspolning per fettavskiljare/år
Samma beräkningsprincip som för slam i §27

Ingår i abonnemanget
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Tilläggstjänster fettavskiljare, kr:
Tilläggstjänster fettslam

Avgift, kr/hämtning, exkl.
moms

Extrahämtning av fett inom tre arbetsdagar, utöver ordinarie
avgift

950

Jourhämtning av fett inom 24 timmar, utöver ordinarie avgift

2000

Bomkörning p.g.a. hinder

480

Extratjänst bil + förare, kr/timme

1100
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