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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Avgiftsskyldighet gäller för alla fastigheter som är bebyggda, oberoende av i vilken utsträckning fastigheten
utnyttjas. Avfallstaxans avgifter skall betalas till Upplands Väsby kommun förutom avgifter för slam och fett som
betalas till kommunens entreprenör LS Tankservice AB.
Betalas inte utsänd faktura i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och
inkasso. Det är fastighetsägaren (med fastighetsägare jämställs tomträttsinnehavare eller arrendator) som är ytterst
betalningsansvarig.
Flyttanmälan
Vid ägarbyte ska en anmälan göras till Upplands Väsby kommun. Även ändring av mängd avfall, uppställningsplats
för behållaren eller annan ändring som påverkar avfallets mängd och hämtningsförutsättningar ska anmälas. För
slam och fett ska ändringar göras till LS Tank Service AB.
Betalningsskyldighet
Betalningsskyldighet gäller till dess skriftlig anmälan om ändrade förhållanden kommit kommunen till handa.
Betalningsskyldighet vid abonnemang gäller även då avfall ej finns att hämta.
Fakturering
Fakturering sker kvartalsvis för småhus och flerbostadshus. För fritidshus sker fakturering en gång per år.
Gemensam behållare
Närboende innehavare av en- och tvåbostadshus kan få tillstånd att dela avfallsbehållare eller anordna gemensam
avfallslösning efter anmälan till avfallsansvarig nämnd.
Dispenser
Uppehåll i hämtning från permanentbostad och verksamheter kan tillåtas om fastigheten inte kommer att utnyttjas,
eller verksamhet inte kommer att bedrivas, under en sammanhängande tid om minst tre månader efter att skriftlig
ansökan inkommit till kommunen. Uppehåll i hämtning från fritidsfastighet kan tillåtas efter ansökan om fastigheten
inte kommer att utnyttjas under hela hämtningsperioden fr.o.m. 1 maj t.o.m. 31 oktober. Skriftlig ansökan om
uppehåll i hämtning ska vara miljö- och hälsoskyddsnämnden tillhanda senast sex veckor före avsedd
uppehållsperiod.
För kompostering av köksavfall vid enbostadshus krävs anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Dispens för längre hämtningsintervall kan sökas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Dispenser söks hos miljö- och hälsoskyddsnämnden, Upplands Väsby kommun,
194 80 UPPLANDS VÄSBY. Telefon 590 970 00.
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i samtliga priser.
ÖVRIGA ARBETEN OCH TJÄNSTER
Utförande av arbete och tjänster som till sin art eller utformning skiljer sig från de som finns listade i taxan, skall
ersättas med belopp som bestäms av renhållningsansvarig nämnd och skall motsvara kommunens självkostnad.
Om annat avfall än det som behållaren är avsedd för läggs i behållare har kommunen rätt att ta ut en
sorteringsavgift.

AVFALL FRÅN HUSHÅLL
För basservice betalas en årsavgift som indelas i följande delar: 1)Grundavgift och 2)hämtnings- och
behandlingsavgift. Utöver dessa obligatoriska delavgifter finns särskilda avgifter för tilläggstjänster. Till en
grundavgift kan knytas flera hämtnings- och behandlingsavgifter. Flera hushåll med varsin grundavgift kan också
dela på hämtnings- och behandlingsavgift för en gemensam tjänst. I detta fall skall det finnas en fakturamottagare.
RABATT VID HÄMTNING AV MATAVFALL
För fastighetsägare till småhus med enskild hämtning som väljer hämtning av matavfall ges en rabatt på
1000 kr/år.
För fastighetsägare till flerbostadshus och samfälligheter med gemensam sophämtning som väljer hämtning av
matavfall ges en rabatt på 1000 kr/lägenhet och år.
GRUNDAVGIFT
Grundavgift betalas årsvis per lägenhet för hushåll i småhus, flerbostadshus, fritidshus och verksamheter.
I denna ingår:
 Insamling och behandling av farligt avfall
 Insamling av elavfall
 Tillgång till återvinningscentral.
 Påsar och påshållare för matavfall
 Administration, avfallsplanering och information
GRUNDAVGIFT

per år

småhus

1 510 kr /lägenhet

flerbostadshus

1 300 kr / lägenhet

fritidshus
verksamheter

755 kr / lägenhet
905 kr / verksamhet

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER
Hämtnings- och behandlingsavgifter betalas årsvis för det antal hämtningar som ingår i abonnemanget. För ordinarie
hämtningsintervall och möjligheter till dispens se ovan.
I avgifterna ingår:
 Hämtning och transport av hushållsavfallet.
 Behandlingskostnader för hushållsavfall.
 Kärl respektive säckar
HUSHÅLLSAVFALL
Säck- eller kärlhämtning

kr/hämtningstillfälle

130-190 l kärl

30,00 kr

160 l säck

32,50 kr

240 l kärl

40,00 kr

370 kärl

57,50 kr

660 l kärl

95,00 kr

Bottentömmande behållare brännbart hushållsavfall
Tömningsavgift inkl framkörning, alla behållarststorlekar
Behandlingsavgift, brännbart hushållsavfall
Tömnings- och behandlingsavgift 5 m3

215 kr/gång
820 kr/ton
940 kr/gång

Hämtning av hushållsavfall mer än en gång per vecka
Vid hämtning två gånger per vecka tillkommer en avgift på 10 % av ordinarie avgift.
Vid hämtning tre gånger per vecka tillkommer en avgift på 20 % av ordinarie avgift.

SEPARAT HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfallshämtning 140 l kärl

kr/hämtningstillfälle
27,50 kr

Matavfall i bottentömmande behållare
Tömningsavgift inkl framkörning, alla behållarstorlekar
Behandlingsavgift, matavfall

412,50 kr/gång
655 kr/ton

Extrahämtning

Extrasäck/kärl 130-240 l , vid ordinarie tömning eller ordinarie

55 kr/tömning

hämtdag mellan ordinarie hämtveckor
För matavfallsinsamling är tre extra hämtningar per år avgiftsfria
Vid extra hämtningar vid småhus av säck eller kärl 130-190 l tillkommer en avgift på 110 kr/st utöver
den ordinarie hämtningsavgiften.
Vid extra hämtningar av säck eller kärl 240-1000 l, containers och nedgrävda behållare tillkommer en
avgift på 250 kr/st utöver den ordinarie hämtningsavgiften.

GROVAVFALL
Containerhämtning av grovavfall
Schemalagd hämtning
kr/ hämtningstillfälle
247,50 kr

Kärl- och containerstorlek
660 l kärl
1 m3

282,50 kr

Schemalagd hämtning
kr/ hämtningstillfälle

Grovavfall i liftdumpercontainer
8m3 liftdumpercontainer

1600,00kr

10 m33 liftdumpercontainer

1875,00kr

Hämtning av grovavfall mer än en gång per vecka
Vid hämtning två gånger per vecka tillkommer en avgift på 10 % av ordinarie avgift
Vid hämtning tre gånger per vecka tillkommer en avgift på 20 % av ordinarie avgift.

Extrahämtning
Vid extra hämtningar av kärl och container för grovavfall tillkommer en avgift på 380 kr/st utöver den
ordinarie hämtningsavgiften.
Tilläggstjänster
Hämtning av grovavfall från småhus 2 ggr/år, vår och höst

Tillfällig 8 m3 liftdumpercontainer

Tillfällig 10 m3 liftdumpercontainer

Tillfällig 20- 30m3 lastväxlar container

Hämtning av grovavfall i storsäck < 2m3

Behandlingsavgifter

300 kr/år

Utställning, hemtagning

505 kr/gång

Dagshyra

25 kr/dag

Tömning

505 kr/gång

Utställning, hemtagning

515 kr/gång

Dagshyra

25 kr/gång

Tömning

515 kr/gång

Utställning, hemtagning

635 kr/gång

Dagshyra

35 kr/dag

Tömning

635 kr/gång

Framkörningsavgift

300 kr/gång

Tömningsavgift

150 kr/säck

Osorterat grovavfall

850 kr/ton

Brännbart grovavfall

750 kr/ton

Rent trä

125 kr/ton

Skrot

0 kr/ton

Mobil insamling av grovavfall med bemannad sopbil*
Två timmar på vardagar mellan klockan 7:00 -16:00 inklusive behandling

3090 kr/tillfälle

Två timmar på vardagar mellan klockan 16:00-20:00inklusive behandling

3880 kr/tillfälle

*Gäller under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om att införa tjänsten.

LATRIN
Schemalagd och budad hämtning

430 kr/hämtning

SÄRSKILD HÄMTNING
Hämtning av trädgårdsavfall

325 kr/m3

Separat hämtning av grovavfall från småhus

355 kr/m3

Extrahämtning av elavfall från flerbostadshus med elavfallsinsamling

500 kr/tömning

ÖVRIGT
Hämtning av kärl inne på tomt max 10 m gångavstånd, endast helår

35 kr/hämtningstillfälle

Hämtning av kärl inne på tomt 10- 20 m gångavstånd, endast helår

70 kr/hämtningstillfälle

Lås till kärl, inklusive montering och 6 nycklar

950 kr/kärl

Lock i lock

850 kr/kärl

Vid felsorterat avfall debiteras en avgift på 1500 kr

SLAM OCH FETT
Slam från slamavskiljare och slutna tankar (pris per tömning)
Brunnsstorlek, m3

Schemalagd

Budad

Jourtömning

765 kr

Akuttömning
(mån-fre)
1 225 kr

<4,0 m3

605 kr

4,0 - 6,0 m3

805 kr

1030 kr

1 630 kr

2 475 kr

2 265 kr

För volymer >6 m3 tillkommer 110,00 kr per m3
Budning:
Akuttömning:
Jourtömning:

Budad hämtning sker endast onsdagar. Beställning senast måndag kl. 11.00.
Om beställning sker med kortare varsel än ovan, måndag-fredag.
Tömning under lördag, sön- och helgdag

Bomkörning, p g a att tömning ej kunnat genomföras.

585 kr/tillfälle

Timkostnad för extra arbeten, t ex framgrävning av brunnslock
eller för arbeten av annan art än ovan angivna..

960 kr/timme

Fett från fettavskiljare

Pris exkl behandlingskostnader

Schemalagd tömning 1 m3,

595 kr/tömning

Budad , 1m3,

1050 kr/tömning

Akuttömning 1 m3

1405 kr/tömning

Jourtömning 1m3

2280 kr/tömning

För varje m3 över 1 m3 tillkommer

97,50 kr/tömning

VERKSAMHETER, HUSHÅLLSAVFALL

Hämtning av matavfall för central kompostering/ rötning
Hämtningsavgift 140 l kärl
Hämtning av matavfall i tank upptill 1

40 kr/hämtningstillfälle
m3

555 kr/hämtningstillfälle

För varje tillkommande m3

90 kr / m3

Behandlingsavgift för matavfall

445 kr/ton

Hämtning av löst avfall från soprum
Schemalagd hämtning, minst 1 m3 per månad

280 kr/m3

Schemalagd hämtning, minst 0,5 m3 per månad

140,00 kr/m3

Hämtning av avfall mer än en gång per vecka
Vid hämtning två gånger per vecka tillkommer en avgift på 10 % av ordinarie avgift.
Vid hämtning tre gånger per vecka tillkommer en avgift på 20 % av ordinarie avgift.

Extrahämtning
Vid extra hämtningar tillkommer en avgift på 250 kr/st utöver den ordinarie hämtningsavgiften.

Betalsäckar
160 l, 10 stycken

550 kr

Komprimatorer, sopsug

Hämtningsavgift

Behandlingsavgift

Alla storlekar

1 400 kr/gång

820 kr/ton

