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Allmänna bestämmelser
Upplands Väsby kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen och taxan avser de
avgifter som kommunen har rätt att ta ut för de tjänster som tillhandahålls. Avfallstaxan
bygger på de grunder som anges i 27 kap. miljöbalken.
Alla avgifter som redovisas i denna taxa inkluderar 25% moms.
Betalningsskyldighet
Som fastighetsinnehavare är du skyldig att betala avgift för alla fastigheter som är bebyggda,
oberoende av i vilken utsträckning fastigheten nyttjas. Din betalningsskyldighet gäller tills att
en skriftlig anmälan om ändrade ägarförhållanden eller andra ändringar som påverkar dina
tjänster, inkommit till kommunen. Har du ett abonnemang gäller betalningsskyldighet oavsett
om det finns avfall att hämta eller inte.
Betalningsskyldigheten kan inte överföras från fastighetsinnehavare till hyresgäst. På begäran
av fastighetsinnehavaren och hyresgästen kan kommunen däremot fakturera hyresgästen, om
inte detta medför påtagligt extra arbete för kommunen, och under förutsättning att betalning
fullgörs utan anmärkning.
Fakturering
Fakturering sker kvartalsvis för en- och tvåbostadshus och flerbostadshus. För fritidshus sker
fakturering en gång per år. Vid nyttjande av gemensamma kärl delas kostnaden lika och varje
fastighetsinnehavare faktureras för sin del.
Betalas inte fakturan i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen och övriga kostnader för
påminnelser samt inkasso.
Dina skyldigheter som fastighetsinnehavare
Du som fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldig att anmäla ändring av allt
som gäller ditt abonnemang. Det kan beröra till exempel in- och utflytt, avfallsmängd,
uppställningsplats för behållaren eller annan ändring som påverkar avfallets mängd och
hämtningsförutsättningar. Du anmäler ändringar till Väsby Direkt genom att ringa 08-590 970
00, eller skicka e-post till vasbydirekt@upplandsvasby.se.
För tömning av slam och fettavskiljare ska ändringar anmälas till kommunens entreprenör för
tömning av slam och fettavskiljare. Du hittar kontaktuppgifter på hemsidan under bygga, bo,
och miljö.
Flyttanmälan
Du ska anmäla ägarbyte av fastighet till Upplands Väsby kommun. Du som ska flytta måste
göra en flyttanmälan senast en vecka efter att du flyttat. Flyttanmälan hittar du på kommunens
hemsida under Självservice, Bygga, bo och miljö och under fliken Avfall hittar du blanketten,
Nyinflyttad, nytt abonnemang för avfall, anmäl.

För slam och fettavskiljare ska en separat flyttanmälan göras till kommunens entreprenör för
tömning av slam och fettavskiljare. Du hittar kontaktuppgifter på hemsidan Upplandsvasby.se
under bygga, bo, och miljö på sidan för avfall och återvinning.
Gemensam behållare
Ni som bor i ett en- och tvåbostadshus nära varandra kan få tillstånd att dela avfallsbehållare
eller anordna gemensam avfallslösning. Anmälan lämnar du till kommunstyrelsen,
blanketterna för att delat rest- eller matavfall finns på kommunens hemsida. Du hittar dessa
genom att gå in på ”Självservice”, klicka på fliken ”Bygga bo och miljö”, och till sist
under ”Avfall och återvinning”.
Det ska finnas en gemensam uppställningsplats för kärl för er som har en godkänd
gemensam behållare.
Dispenser
Alla blanketter hittar du på kommunens hemsida under självservice.
Det är möjligt att få uppehåll i avfallshämtningen. För permanentbostad och verksamheter kan
uppehåll beviljas om fastigheten inte kommer att utnyttjas, eller verksamhet inte kommer att
bedrivas, under en sammanhängande tid på minst tre månader. Du ska lämna en skriftlig
ansökan om uppehåll i hämtning till bygg- och miljönämnden senast sex veckor innan du vill
att uppehållet ska börja gälla.
För fritidsfastigheter kan uppehåll i hämtning tillåtas efter ansökan om fastigheten inte
kommer att utnyttjas under hela hämtningsperioden, från och med 1 maj till och med 31
oktober. Du ska lämna en skriftlig ansökan om uppehåll i hämtning till Bygg- och
miljönämnden senast sex veckor innan du vill att uppehållet ska börja gälla.
För kompostering av köksavfall vid enbostadshus krävs anmälan till bygg- och
miljönämnden.
Dispens för längre hämtningsintervall kan sökas hos Bygg- och miljönämnden. Du hittar
blanketten Dispensansökan under ”självservice” och ”bygga, bo och miljö”.
Avfallstaxans avgifter
Upplägg av avgifter

För din basservice betalar du en obligatorisk årsavgift, detta gäller för alla hushåll och även
för samtliga verksamheter. I årsavgiften ingår:
1.

grundavgift

2.

hämtnings- och behandlingsavgift för restavfall respektive matavfall

Utöver den obligatoriska årsavgiften finns särskilda avgifter för tilläggstjänster.
En tilläggstjänst kan till exempel vara hämtning och behandling av trädgårdsavfall
eller grovavfall.

Grundavgift för hushåll och verksamheter
Vad som ingår i grundavgiften skiljer sig åt beroende på om det gäller ett hushåll eller om det
är en verksamhet. Grundavgift betalas per lägenhet i en- eller tvåbostadshus, per lägenhet i
flerbostadshus eller per verksamhet.
I grundavgiften för hushåll ingår:


Insamling och behandling av farligt avfall



Insamling av elavfall



Tillgång till återvinningscentral.



Påsar och påshållare för matavfall



Administration, avfallsplanering och information



Insamling av returpapper via återvinningsstationer och singelbehållare.
Singelbehållarna är fristående containrar på publika platser.

I grundavgiften för verksamheter ingår administration, avfallsplanering och information samt
insamling av returpapper via återvinningsstationer och singelbehållare.
Prislista för den årliga grundavgiften

Här kan du läsa om de olika grundavgifterna, hur du väljer påverkar priset för ditt
abonnemang. Genom att välja matavfallsinsamling får du en billigare grundavgift.
Typ av hushåll/
verksamhet

Med matavfallsinsamling Utan matavfallsinsamling

En- och
tvåbostadshus

500 kronor per lägenhet

1700 kronor per lägenhet

Flerbostadshus

500 kronor per lägenhet

1500 kronor per lägenhet

Fritidshus

250 kronor

850 kronor

Verksamheter

950 kronor per verksamhet

Mer om vad som gäller för verksamheter hittar du under rubriken ”Verksamheters mat- och
restavfall”.
Du kan även få betala den lägre grundavgiften om du bor i en- och tvåbostadshus eller
fritidshus, där du har en egen kompost godkänd av bygg- och miljönämnden. Om du vill
anmäla kompostering av matavfall, ska du besöka ”självservice” på kommunens hemsida
under ”bygga, bo och miljö”.

Felsorteringsavgifter
Om annat avfall än det som behållaren är avsedd för läggs i behållare har kommunen rätt att ta
ut en felsorteringsavgift.
Felsorteringsavgiften gäller per behållare och tillfälle.
Boendetyp

Avgift

Enbostadshus

275 kronor

Flerbostadshus

2000 kronor

Fritidshus

275 kronor

Verksamheter

2000 kronor

Hämtnings- och behandlingsavgifter
I hämtnings- och behandlingsavgifterna ingår:


Hämtning och transport av hushållsavfallet.



Behandlingskostnader för hushållsavfall.



Kärl respektive säckar.

Restavfall
Till restavfall, tidigare kallat hushållsavfall, räknas allt övrigt avfall som inte kan sorteras ut
och lämnas till återanvändning eller återvinning.
Schemalagda hämtningar av restavfall

Kärl eller säck för restavfall
Säck- eller kärlhämtning

Kronor per hämtningstillfälle

130–190 liters kärl

35 kronor

160 liters säck

37,50 kronor

240 liters kärl

45 kronor

370 liters kärl

75 kronor

660 liters kärl

125 kronor

Bottentömmande behållare för restavfall
Tömningsavgift inklusive framkörning, gäller alla
behållarstorlekar

225 kronor per gång

Behandlingsavgift, restavfall

1375 kronor per ton

Hämtning av restavfall i kärl, säck eller bottentömmande behållare 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.

Extra hämtning av restavfall
Typer av extra hämtningar

Avgift

Hämtning av extra säck i samband med ordinarie tömning av kärl,
maxstorlek 160 liter.

55 kronor per säck

Extra hämtning av kärl 130–240 liter vid en- och tvåbostadshus.
Hämtning sker i samband med att insamlingsentreprenör kör i
området.

55 kronor per kärl

Extra hämtning utöver ordinarie hämtning
Slutgiltig avgift= tilläggsavgift + schemalagd hämtningsavgift (se avgiften ovan)
Typer av extra hämtningar

Tilläggsavgift

Extra hämtning vid en- och tvåbostadshus av
säck eller kärl 130–190 liter, utöver ordinarie
hämtning.

110 kronor per säck eller kärl

Extra hämtning av säck eller kärl 240–660 liter, 250 kronor per säck, kärl eller behållare
containers eller nedgrävda behållare, utöver
ordinarie hämtning.

Matavfall
Schemalagda hämtningar av matavfall

Kärl för matavfall
Matavfallshämtning 140 liter kärl

27,50 kronor per hämtningstillfälle

Vid hämtning två gånger per vecka tillkommer en avgift på 10 % av ordinarie avgift.

Bottentömmande behållare för matavfall
Tömningsavgift inklusive framkörning,
alla behållarstorlekar

412,50 kronor per gång och styck

Behandlingsavgift, matavfall

50 kronor per ton

Extra hämtning av matavfall
Du som har ett abonnemang för matavfallsinsamling får tre gratis extra hämtningar mellan dina
ordinarie hämtveckor. Du kan använda dem när du vill under årets gång, på din ordinarie
hämtveckodag. Du måste göra en beställning genom att ringa Väsby direkt.
Typer av extra hämtningar

Avgift

Extra hämtning av kärl 130–240 liter vid en- och
tvåbostadshus. Hämtning sker i samband med att
insamlingsentreprenör kör i området.

55 kronor per kärl

Extra hämtning utöver ordinarie hämtning
Slutgiltig avgift= tilläggsavgift + schemalagd hämtningsavgift (se avgiften ovan).
Typer av extra hämtningar

Tilläggsavgift

Extra hämtning vid en- och tvåbostadshus av kärl 140 liter, utöver
ordinarie hämtning.

110 kronor per
kärl

Extra hämtning vid flerbostadshus eller verksamheter av 140 liters kärl
eller nedgrävda behållare, utöver ordinarie hämtning.

250 kronor per
säck, kärl eller
behållare

Extra sommarhämtning
Extra hämtningar under sommaren

165 kronor per
sommar

Under sommarmånaderna kan du beställa extra veckohämtningar av matavfall. Du får
hämtning varje vecka istället för varannan vecka. Avgiften gäller för samtliga
sommarmånader juni, juli och augusti. Denna tjänst måste beställas i förväg och du gör det
genom att ringa Väsby direkt.
Övriga avgifter bundna till kärl
Tjänsten ”Hämtning av kärl inne på tomt” är till för kunder som av olika anledningar inte drar
ut sina kärl själva. Hämtning 10–20 meter kan bara användas om det finns synnerliga
skäl. Denna tjänst kan bara beställas minst ett år i följd och inte för enstaka gånger.
Övriga tjänster

Avgift

Hämtning av kärl inne på tomt upp till 10 meters
gångavstånd.

35 kronor per
hämtningstillfälle

Hämtning av kärl inne på tomt 10-20 meters gångavstånd.

70 kronor per
hämtningstillfälle

Lås till kärl, inklusive montering och 6 nycklar

980 kronor per kärl

Lock i lock

905 kronor per kärl

Tvätt av kärl för restavfall i samband med årlig tvätt av
matavfallskärl

140 kronor per kärl

Grovavfall
Tilläggstjänst grovavfall

För mer information se Avfallsföreskrifter för Upplands Väsby kommun. Du hittar dessa
genom att söka på kommunens hemsida.
Hämtning av grovavfall från en- och tvåbostadshus
2 ggr/år, vår och höst.

325 kronor årligen

Separat hämtning av grovavfall från en- och tvåbostadshus

300 kronor per 1 meter3

Schemalagda hämtningar av grovavfallskärl och container

Här kan du se vilka storlekar som finns på kärl och containrar. Priset gäller kärl och containrar
med en schemalagd hämtning och per hämtningstillfälle.
Kärl

Avgift

660 liter kärl

247,50 kronor

1000 liter kärl

300 kronor

Containerstorlek

Avgift

8 meter3 liftdumpercontainer

1895 kronor

10 meter3 liftdumpercontainer

2225 kronor

20-30 meter3 lastväxlarcontainer

Hämtningsavgift 1860 kr
(Behandlingsavgift tillkommer, se nedan)

Hämtning av kärl eller containrar 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.

Extra hämtning av grovavfall
Tillkommande avgift utöver den ordinarie hämtningsavgiften
vid extra hämtning av kärl och container för grovavfall.

380 kronor styck

Mobil insamling av grovavfall med bemannad sopbil

Den här tjänsten kan bokas genom att ringa Väsby direkt.
Två timmar på vardagar mellan klockan 7:00 -16:00
inklusive behandling

3370 kronor per tillfälle

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

4215 kronor per tillfälle

Tillfälliga hämtningar av grovavfall, inte schemalagda

Tillfällig 8 meter3 liftdumpercontainer
Utställning

560 kronor per gång

Hemtagning

560 kronor per gång

Dagshyra

27,50 kronor per dag

Tömning

560 kronor per gång

Tillfällig 10 meter3 liftdumpercontainer
Utställning

570 kronor per gång

Hemtagning

570 kronor per gång

Dagshyra

30 kronor per gång

Tömning

570 kronor per gång

Tillfällig 20-30 meter3 lastväxlarcontainer
Utställning

705 kronor per gång

Hemtagning

705 kronor per gång

Dagshyra

42,50 kronor per dag

Tömning

705 kronor per gång

Hämtning av grovavfall i storsäck <2 meter3
Framkörningsavgift

340 kronor per gång

Tömningsavgift

170 kronor per säck

Behandlingsavgifter för grovavfall
Osorterat grovavfall

1187,50 kronor per ton

Brännbart grovavfall

1125 kronor per ton

Rent trä

187,50 kronor per ton

Metalskrot

0 kronor per ton

Trädgårdsavfall

500 kronor per ton

Trädgårdsavfall
Hämtning av trädgårdsavfall

325 kronor per meter3

Fallfrukt i storsäck 1000 liter

450 kronor per säck

Inräknat i trädgårdsavfall är bland annat kvistar, löv, gräsklipp och annat organiskt material
från trädgården. Du får inte lägga invasiva växtarter, jord eller sten och grus i
trädgårdsavfallet. Du hittar mer om trädgårdsavfall på kommunens hemsida.
Elavfall
Hämtning av elavfall för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus ingår hämtning av elavfall och farligt avfall i Röd box i
grundavgiften. Hämtning av större elavfall ingår också. Önskad hämtning beställs via Väsby
Direkt. Maxantalet hämtningar är 26 gånger per år. Information om dessa finns i Upplands
Väsby kommuns avfallsföreskrifter och tillämpningsanvisningar.
Hämtning av elavfall för flerbostadshus

Från flerbostadshus ingår hämtningen i grundavgiften av elavfall förvarat i särskild
utrustning. Utrustningen ingår inte. Hämtningen är schemalagd en gång per månad. Skulle det
behövas en extra hämtning tillkommer en kostnad för denna. Information om hämtningen
finns i Upplands Väsby kommuns avfallsföreskrifter och tillämpningsanvisningar.
Extra hämtning elavfall utöver den schemalagda
Extrahämtning av elavfall flerbostadshus

500 kronor per tömning

Returpapper
Från och med den 1 januari 2022 omfattas returpapper av det kommunala ansvaret för
insamling av avfall, Tidigare har det varit ett producentansvar.
Insamling av returpapper via återvinningsstationer eller så kallade singelbehållare (fristående
containrar på publika platser) ingår i grundavgiften.
Flerfamiljshus, grupphusområden med gemensam avfallshämtning och verksamheter ska, om
de önskar fastighetsnära insamling av returpapper, anlita en av SÖRABs auktoriserade
insamlingsentreprenörer. Auktoriserade insamlingsentreprenörer listas på sorab.se.

Verksamheters mat- och restavfall
Hämtning av restavfall

Säck och kärl

Avgift vid osorterat

Avgift vid sorterat

160 liters säck

37,50 kronor

130 -190 liters kärl

35 kronor

240 liters kärl

45 kronor

370 liters kärl

150 kronor

75 kronor

660 liter kärl

250 kronor

125 kronor

Avgiften gäller per styck och hämtningstillfälle.
Hämtning av löst avfall från soprum
Schemalagd hämtning, minst 1 meter3 per
månad

300 kronor per meter3

Schemalagd hämtning, minst 0,5 meter3 per
månad

150 kronor per meter3

Betalsäckar
160 liter, 10 stycken

600 kronor

Komprimator, sopsug
Hämtningsavgift

1 450 kronor per hämtning och behållare

Behandlingsavgift

1375 kronor per ton

Hämtning av matavfall för biologisk behandling
Hämtningsavgift 140 liter kärl

40 kronor per hämtningstillfälle

Hämtning av matavfall i tank upp till 1 meter3

615 kronor per hämtningstillfälle

För tillkommande meter3

100 kronor per meter3

Behandlingsavgift för matavfall

50 kronor per ton (5 öre/kg)

Hämtning av mat- och restavfall 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.

Extra hämtning verksamheters mat och restavfall
Vid extra hämtningar tillkommer en avgift på 250 kronor per hämtning och enhet utöver den
ordinarie hämtningsavgiften.
Latrin, slam- och fettavfall
Latrin

Schemalagd och budad hämtning

445 kronor per hämtning

Slam och Fett
Slam från slamavskiljare och slutna tankar

Brunnsstorlek,
meter3

Schemalagd

Budad

Akuttömning från

Jourtömning

<4,0 meter3

630 kronor

795 kronor

1 275 kronor

2 350 kronor

4,0 - 6,0 meter3

840 kronor

1070 kronor

1 690 kronor

2 565 kronor

måndag till fredag

Priset gäller för varje tömningstillfälle.
För volymer mer än 6 meter3 tillkommer 110,00 kronor per meter3.
Tömning fettavskiljare

Fett från fettavskiljare

Pris exklusive behandlingskostnader

Schemalagd tömning 1 meter3

615 kronor per tömning

Budad 1 meter3

1090 kronor per tömning

Akuttömning 1 meter3

1455 kronor per tömning

Jourtömning 1 meter3

2360 kr per tömning

För varje meter3 över 1meter3 tillkommer

100 kr per tömning

Förklaringar och hur du beställer tömning av slam och fett

Beställning av budad tömning ska komma in senast måndag klockan 11.00. Den tömningen
sker endast på onsdagar. Akuttömning är en tömning som beställs med kortare varsel än en
budad tömning och utförs måndagar till fredagar. Jourtömningar är tömningar som vi gör
under lördagar, söndagar och helgdagar. Beställ genom att kontakta kommunens entreprenör
för tömning av slam och fettavskiljare. Du hittar kontaktuppgifter på hemsidan
Upplandsvasby.se under Bygga, bo, och miljö, på sidan för Avfall och återvinning.
Bomkörning

Bomkörning

För att tömning inte kunnat genomföras. 600 kronor per tillfälle.

Extra arbete slam och fett

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

960 kronor per
timme

Extra avgift för tömning som kräver två personer.

650 kronor per
timme

För vattenåterfyllning av anläggning

Arbetskostnad

1300 kronor per timme

För vatten debiteras

35 kronor per meter3

Övriga avgifter för arbeten och tjänster
Övriga arbeten och tjänster

Om avgift saknas för någon tjänst som utförs, eller då speciella förhållanden råder, tillämpas i
första hand taxans timpriser för hämtning och aktuell behandlingsavgift för avsett avfall. I
annat fall får du betala en kostnad som motsvarar kommunens självkostnad, vilket bestäms
av avfallsansvarig nämnd.
Tabell för timpriser

Arbete som behöver hjälparbetare eller
olika fordonstyper

Avgift per timme

Komprimerande sopbil

1005 kronor per timme

Last- eller flakbil upptill och med 3,5 ton

860 kronor per timme

Kranbil

1365 kronor per timme

Arbete som behöver hjälparbetare eller
olika fordonstyper

Avgift per timme

Hjälparbetare

445 kronor per timme

