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1

Allmänt

För den renhållning kommunen ansvarar för enligt gällande lagstiftning utgår avgifter
enligt denna avfallstaxa, inklusive moms.
Gällande bestämmelser för hantering av hushållsavfall finns i Värmdö kommuns
renhållningsordning som innehåller Avfallsföreskrifter för Värmdö kommun.
Avgifterna för hantering av hushållsavfall består av en fast årlig avgift och en rörlig
avgift beroende på behållarstorlek och antal hämtningar. Dessutom finns särskilda
avgifter för tilläggstjänster.
2

Avgiftsskyldighet

Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som
kommunen har meddelat med stöd av 27 kap 4 § miljöbalken. Fastighetsinnehavaren
är betalningsansvarig.
3

Begreppsförklaringar

Avfall
Med avfall avses, enligt Miljöbalken 15 kap 1 § st 1, varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.
Behållare
Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare eller någon annan anordning
för upp-samling av hushållsavfall.
Elavfall
Elavfall avser sådant hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter.
Enbostadshus
En- eller tvåbostadshus med enskild sophämtning.
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Farligt avfall
Med farligt avfall menas avfall vilket innehåller ämnen som enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927) räknas som farligt avfall.
Fast avgift företag
Avgift som ska täcka kommunens kostnader för kundservice, avfallsplanering, utveckling, information med mera.
Fast avgift hushåll
Med fast avgift avses avgift som ska bidra till kommunens kostnader för drift- och
underhåll av återvinningscentraler samt behandling av avfall som lämnas på centralerna, insamling och behandling av farligt avfall samt kostnader för kundservice,
avfallsplanering och utveckling, information med mera.
Fastighetsinnehavare
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap.
5 § fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Flerbostadshus
Bostadshus med fler än två bostäder som har gemensam sophämtning.
Grovavfall
Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Exempel på grovavfall är kasserade möbler, cyklar och barnvagnar.
Hushållsavfall
Med hushållsavfall avses, enligt Miljöbalken 15 kap 2 § st 1, avfall som kommer från
hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Kompostering
Med kompostering avses biologisk behandling där organiskt avfall bryts ner aerobt
(under förbrukning av syre).
Matavfall
Med matavfall avses lättnedbrytbart organiskt avfall som samlas in separat, enligt
renhållarens instruktioner, för biologisk behandling.
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Restavfall
Det avfall som återstår efter att farligt avfall, grovavfall, elavfall, förpackningar och
matavfall har sorterats ut.
Rörlig avgift
Med rörlig avgift avses avgift som ska täcka kommunens kostnader för insamling och
behandling av kärl- och säckavfall.
Uppsamlingsplats
Fastighetsinnehavaren i enbostadshus som beviljats rätt att använda gemensam uppsamlingsplats, betalar förutom en grundavgift per hushåll en tömningsavgift för del i
uppsamlingsplats enligt denna taxa. Kommunen bestämmer typ och antal behållare
efter samråd med fastighetsägarna. På uppsamlingsplatsen kan flera kärl ställas beroende på antalet anslutna hushåll.
Verksamheter
Skolor, förskolor, affärer, restauranger m m som inte utgörs av boende.
4
Avgifter
Samtliga angivna avgifter i tabellerna nedan anges i svenska kronor (Kr) och är
inklusive moms.
4.1
Fast avgift
Alla hushåll har en fast årlig avgift.
Avgift
Enbostadshus, permanentboende och fritidshus. Delar kärl
med grannfastighet.

1 099

Flerbostadshus, kostnad per lägenhet.
Bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar med
gemensam faktura.

943

Verksamheter och företag.

621
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4.2

Rörlig avgift

4.2.1
Enbostadshus, fastland
Avgifterna inkluderar kärlkostnad, behandling och hämtning inom 1,5 meters avstånd
från kärl till bilens stoppställe.
Enbostadshus på fastlandet får soptömning efter behov, sopkärlet och matavfallskärlet
körs ut när det ska tömmas. På fastlandet har alla privatkunder möjlighet till varannan
veckas hämtning av både matavfall och restavfall med undantag mellan vecka 25–34,
då soporna hämtas varje vecka om behovet finns.
Rörlig avgift, källsorterat matavfall
Matavfall sorteras ut i ett brunt kärl (140 l). Matavfallskärl, påsar och
påshållare ingår i abonnemanget för enbostadshus. Fast årlig avgift tillkommer.
Avgift per tömning
Kärl
130 l
190 l
240 l
370 l

Rörlig avgift
Restavfall
Matavfall 140 l
38
11
41
11
51
11
69
11

Rörlig avgift, kärl osorterat avfall
Restavfall och matavfall läggs osorterat i samma kärl. Fast årlig avgift tillkommer.
Avgift per tömning
Kärl

Rörlig avgift

130 l
190 l
240 l
370 l
660 l

49
54
64
86
158
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4.2.2

Uppsamlingsplats, fastland

Uppsamlingsplats
Gemensamma kärl töms vid särskild uppsamlingsplats. Avgifterna inkluderar kärlkostnad, behandling samt hämtning inom 10 m avstånd från kärl till bilens stoppställe. Fast årlig avgift tillkommer.
Avgift
31 hämtningar, årskostnad/fastighet.

746

Kompostrabatt vid uppsamlingsplats.

-102

Gäller områden med uppsamlingsplats och 31 hämtningar/år.
4.2.3
Flerbostadshus, fastland
Avgifterna inkluderar kärlkostnad, behandling samt hämtning inom 10 m avstånd från
kärl till bilens stoppställe. Fast årlig avgift tillkommer.
Rörlig avgift, källsorterat matavfall
Kärlabonnemang matavfall innebär att matavfall sorteras ut i bruna kärl (140 l).
Avgift per kärl och år.
Kärl
31 ggr/år

Rörlig avgift restavfallskärl
1
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka
ggr/vecka
1796
3591
-

240 l

1128

370 l

1760

3016

5904

9173

660 l

3399

5277

9990

15455

Kärl
31 ggr/år
140 l (matavfall)

355

Rörlig avgift matavfallskärl
1
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka
ggr/vecka
595
1190
1785
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Rörlig avgift, kärl osorterat avfall
Kärlabonnemang osorterat avfall innebär att restavfall och matavfall läggs
osorterat i samma kärl.
Avgift per kärl och år.
Kärl
16
ggr/år

Rörlig avgift kärl osorterat
31
1
2
3
ggr/år ggr/veck ggr/vec ggr/vec
a
ka
ka
1492
2355
-

5
ggr/vec
ka
-

240 l

-

370 l

1256

2201

3769

7381

11467

18249

660 l

2513

4250

6597

12488

19319

30571

Rörlig avgift, säck
Avgifterna inkluderar säck, säckkostnad, behandling samt hämtning inkl. 10 meter
gångväg.
Avgift per säck och år.
Säck
160 l

1 ggr/vecka
1901

Rörlig avgift
2 ggr/vecka
4712

3 ggr/vecka
5969

240 l

2669

5103

8009

Bottentömmande behållare
Bottentömmande behållare är underjordsbehållare och markbehållare.
Årsavgift = Årskostnad = (fast årlig avgift per lägenhet x antal lägenheter) +
(avgift per behållare x antal tömningar). Avgift tömning och behandling av
avfall från bottentömmande behållare, exklusive avgift för innersäck.

Rörlig avgift, källsorterat matavfall
Kärlabonnemang matavfall innebär att matavfall sorteras ut i separat behållare.
Schemalagd hämtning
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Behållarstorlek

Avgift kronor per tömning

Behållare upp till 3 m3

236

Behållare från 3,1 till 5

m3

391

Rörlig avgift, osorterat avfall
Kärlabonnemang osorterat innebär att restavfall och matavfall läggs osorterat i
samma behållare.
Behållarstorlek

Avgift kronor per tömning

Behållare upp till 3 m3

536

Behållare från 3,1 till 5 m3

892

Bottentömmande behållare, övrigt
Avgift
Tilläggsavgift för säck

63

Tilläggsavgift vid budning

315

4.2.4
Verksamheter, fastland
Avgifterna inkluderar kärlkostnad, behandling samt hämtning inom 10 m avstånd från
kärl till bilens stoppställe. Fast årlig avgift tillkommer.
Rörlig avgift, källsorterat matavfall
Kärlabonnemang matavfall innebär att matavfall sorteras ut i bruna kärl (140 l).
Avgift per kärl och år.
Kärl

240 l

Rörlig avgift restavfallskärl
31 ggr/år
1
2 ggr/vecka 3 ggr/vecka
ggr/vecka
1128
1796
3591
-

370 l

1760

3016

5904

9173

660 l

3399

5277

9990

15455
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Kärl
31 ggr/år
140 l (matavfall)

355

Rörlig avgift matavfallskärl
1
2 ggr/vecka 3 ggr/vecka
ggr/vecka
595
1190
1785

Rörlig avgift, kärl osorterat avfall
Kärlabonnemang osorterat avfall innebär att restavfall och matavfall läggs
osorterat i samma kärl.
Avgift per kärl och år.
Kärl
16
ggr/år

Rörlig avgift kärl osorterat
1
2
3
ggr/veck ggr/vec ggr/vec
a
ka
ka
1492
2355
-

31
ggr/år

5
ggr/vec
ka
-

240 l

-

370 l

1256

2201

3769

7381

11467

18249

660 l

2513

4250

6597

12488

19319

30571

Rörlig avgift, säck
Avgifterna inkluderar säck, säckkostnad, behandling samt hämtning inkl. 10 meter
gångväg.
Avgift per säck och år.
Säck
160 l

1 ggr/vecka
1901

Rörlig avgift
2 ggr/vecka
4712

3 ggr/vecka
5969

240 l

2669

5103

8009
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Bottentömmande behållare
Bottentömmande behållare är underjordsbehållare och markbehållare.
Årsavgift = Årskostnad = (fast årlig avgift per lägenhet x antal lägenheter) + (avgift per behållare x antal tömningar). Avgift tömning och behandling av avfall från bottentömmande behållare, exklusive avgift för
innersäck.

Rörlig avgift, källsorterat matavfall
Kärlabonnemang matavfall innebär att matavfall sorteras ut i separat behållare.
Schemalagd hämtning
Behållarstorlek

Avgift kronor per tömning

Behållare upp till 3 m3

236

Behållare från 3,1 till 5 m3

391

Rörlig avgift, osorterat avfall
Kärlabonnemang osorterat innebär att restavfall och matavfall läggs osorterat i
samma behållare.
Behållarstorlek

Avgift kronor per tömning

Behållare upp till 3 m3

536

Behållare från 3,1 till 5 m3

892

Bottentömmande behållare, övrigt
Avgift
Tilläggsavgift för säck

63

Tilläggsavgift vid budning

315
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4.2.5

Enbostadshus i skärgården, permanentboende och fritidshus
Avgift

Vid fastighetsgräns/angöringsplats hämtning 19 ggr/år
Hämtning vid fastighetsgräns/angöringsplats. Där sjöhämtning
tillämpas måste bryggan vara tillräckligt dimensionerad för att
renhållaren ska kunna lägga till säkert.

1926

Gemensam behållare och uppsamlingsplats
Hämtning 21 ggr/år (kostnad per hushåll)
5 eller flera abonnenter.1

1205

Delat sopkärl med granne, hämtning 19 ggr < 5 abonnenter
Gemensam behållare som delas av max 4 fastighetsägare där
man i samförstånd kommit överens om att lägga sitt hushållsavfall i en gemensam behållare. Hämtning vid en fastighetsgräns/ angöringsplats.

1205

Komposteringsrabatt (gäller endast skärgård)
Frågor om undantag och dispens prövas av bygg-miljö- och
hälsoskyddsnämnden enligt 49 § i avfallsföreskrifterna.

-102

Fastlandslämning
Fastigheter i område A som saknar fast vägförbindelse, fastigheter i skärgården med svåra hämtförhållanden. Placeringen
av den gemensamma uppsamlingsplatsen bestäms i samråd
med kommunen.

386

1 Ett gemensamt hämtställe för hushållsavfall från fem eller flera fastighetsägare där man i samförstånd kommer överens om att
lägga sitt hushållsavfall i gemensamma behållare. Man kommer överens om placering och gemensam skötsel av behållaren t.ex.
snöskottning, sandning, rengöring m.m. enligt föreskrifterna för avfallshantering. Kommunen ser däremot till att storlek och
antal behållare dimensioneras efter antalet fastigheter och typ av fastigheter som är anslutna. Kommunen betalar ingen ersättning
för platsen där behållaren/behållarna placeras och placeringen av behållaren/behållarna bestäms i samråd med kommunen.
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4.2.6

Verksamheter i skärgården
Avgift

Storkund/verksamheter i skärgården, t ex skärgårdsstiftelsen, restauranger, båtklubbar, hotell, vandrarhem,
kursgårdar, café, affärer, kontorsverksamhet, skolor. Kronor per säck.

159

Företagskort ÅVC
Företag i skärgården som har ett avfallsabonnemang har
rätt att köpa ett årskort som gäller på ÅVC och vid grovsopkampanjen (gäller inte för byggavfall).

3852

5

Övriga tjänster och tilläggstjänster, fastland och skärgård

Fastland
Avgift
Gångvägstillägg
Avgift vid dragväg/gångväg, per påbörjat 10-tal meter över 10
meter. Gäller per hämtning.

50

Byte av kärlstorlek (inte till 130 l)

296

Tilläggstjänst, extra säck/kärl
Hämtning av extra säck/kärl som sker vid ordinarie hämtning.
Tömningsavgift tillkommer.

135

Tilläggstjänst, extra säck/kärl
Hämtning av extra säck/kärl som inte sker vid ordinarie hämtning. Tömningsavgift tillkommer.

296

Återställande av kärl

201

Hämtning av grovavfall och el-avfall
Framkörningsavgift. Sker efter beställning, hämtas vid
Fastighetsinfart. Antal kubikmeter tillkommer.

457

Rörlig avgift grovavfall och el-avfall, kronor per kubikmeter.

319
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Skärgård
Kr
Budning, grovavfall upp till 5 m3
Hämtning vid angöringsplats. Bryggan måste vara tillräckligt dimensionerad. Farligt avfall hämtas ej.

3852

Rabatt för gemensam faktura vid uppsamlingsplats
Gäller föreningar som är ekonomiskt ansvariga och registrerade hos bolagsverket. Placeringen av den gemensamma uppsamlingsplatsen bestäms i samråd med kommunen (Gäller inte privatpersoner).

-231

Gångvägstillägg
Avgift vid dragväg/gångväg, per påbörjat 10-tal meter
över 10 meter. Gäller per hämtning.

50

Tilläggstjänst, extra säck/kärl
Hämtning av extra säck/kärl som sker vid ordinarie hämtning. Tömningsavgift tillkommer.

135

Tilläggstjänst, extra säck/kärl
Hämtning av extra säck/kärl som inte sker vid ordinarie
hämtning. Tömningsavgift tillkommer.

296

6

Latrin

Fastland och skärgård
Avgift
Latrinbudning per behållare inom 10 meter från körbar
väg/brygga, max 15 kg.

1199

Gångvägstillägg för latrinbudning, påbörjat 10-tal meter
utöver 10 meter från körbar väg/brygga.

166
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7

Övrigt

För särskilda tjänster som inte ryms inom angiven taxa kan samhällsbyggnadsavdelningen sätta en avgift utifrån kostnader. Särskilda tjänster kan t ex tillämpas vid större
evenemang. Följande kostnadsposter ingår i avgiften:
Avgift
Administrativ merkostnad, per gång.

315

Transportkostnad:
Beroende på avfallets karaktär och volym.
Dock baserat på minst 1 m3. Hänsyn tas även till avstånd mellan
kommungräns och behandlingsanläggning.
Behandlingskostnad:
Baserat på verklig behandlingskostnad.
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