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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.  

 Allmänt 

Dessa föreskrifter om avgifter har beslutats av kommunen med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 

Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs 

genom kommunens försorg. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att utsortering av matavfall för biologisk behandling 

och annan återanvändning/återvinning stimuleras samt så att en effektiv avfallshantering främ-

jas. 

 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, 

andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt föreskrifter om avfallshantering för 

Danderyds kommun. 

Danderyds kommuns tekniska nämnd är renhållningsansvarig nämnd och ansvarar för in-

samling, transport, återvinning och omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt 

avfall från verksamheter.  

Avfallsinsamling i kommunen utförs av den eller de som Danderyds kommun anlitar. För be-

handling av avfall och drift av återvinningscentraler ansvarar det kommunalägda avfallsbolaget 

Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) genom konsortialavtal med kommunen. 

 Definitioner 

Grundavgift och rörlig avgift är de avgifter som täcker kostnader för hämtning, behandling, 

planering, utveckling, information och administration samt kostnader för tjänster som abonnen-

terna kan nyttja fritt utan särskild avgift, exempelvis återvinningscentraler och miljöstationer för 

farligt avfall.  

Grundavgiften baseras på behållartyp, behållarvolym och hämtintervall. Grundavgiften varierar 

också utifrån om matavfall sorteras ut eller inte. 

Den rörliga avgiften tas ut per kg invägt avfall för avfall i kärl, bottentömmande behållare, con-

tainer och sopsug. Vid hämtning av avfall i säck ingår den rörliga avgiften i grundavgiften. 

Enfamiljshus är samtliga villahushåll eller motsvarande med eget abonnemang och egen faktu-

rering. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter som är taxerade som småhus det vill säga 

villor, radhus och parhus för permanentboende samt fritidshus. 

Flerfamiljshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Verksamheter är verksamheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall. Det inklu-

derar skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, föreningslokaler, in-

stitutioner, studentkorridorer, äldreboende, koloniområden och camping/badplatser. 

Budning är beställning av extra tömning eller enstaka hämtning av till exempel grovavfall. 

Abonnemang innebär regelbunden tömning med förutbestämt hämtintervall. 

Återvinningscentral är en bemannad anläggning med begränsat öppethållande för mottagning 

av sorterat avfall som enskilda hushåll får transportera bort (ex. grov- och trädgårdsavfall, far-

ligt avfall, batterier, elektronik o dyl.) 

Återvinningsstation eller singelstation är obemannade anläggningar/behållare för mottagning 

av returpapper och förpackningar som ingår i producentansvaret. 
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Miljöstation en obemannad eller bemannad insamlingsplats för avlämning av farligt avfall och 

smått el-avfall. 

I övrigt gäller samma definitioner som i föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kom-

mun. 

 Betalning och fakturering 

Fastighetsinnehavare är skyldiga att erlägga avgift, enligt gällande taxa, för den hantering av 

hushållsavfall som utförs genom tekniska nämndens försorg. Samfälligheter jämställs med fas-

tighetsinnehavare i flerfamiljshus i det fall avfallshanteringen ingår i samfälligheten. Fastighets-

innehavaren ska se till att det finns abonnemang tecknat för aktuell avfallshantering. Nyttjande-

rättshavare får teckna abonnemang. Tekniska nämnden får besluta att skyldigheten att teckna 

abonnemang ska återgå till fastighetsinnehavaren om nyttjanderättshavaren inte fullgör sina 

skyldigheter med betalning eller avflyttar från fastigheten.  

Avgiften skall betalas till av kommunen utsedd entreprenör och erläggas vid den tidpunkt som 

anges på fakturan. Betalningsskyldighet för abonnemang gäller även vid de tillfällen då avfall 

inte kunnat hämtas till exempel på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid töm-

ningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än kommunen anvisat. 

Vid utebliven betalning tillkommer avgifter för påminnelser och inkasso. Dröjsmålsränta tas ut 

enligt räntelagens bestämmelser. 

Fakturering för ordinarie avfallshämtning sker en gång per kvartal för kärl och en gång per 

halvår för säckar. Vissa specialtjänster faktureras med annan frekvens. Tilläggstjänster som inte 

ingår i abonnemang faktureras när tjänsten är utförd. 

Flera enfamiljshus som vill ha gemensamma lösningar för avfallshantering likställs med flerfa-

miljshus. Grundavgiften och den rörliga avgiften ska fördelas lika mellan enfamiljshus som 

nyttjar gemensamma avfallsbehållare. Samma villkor gäller även för enfamiljshus och flerfa-

miljshus som vill ha gemensamma lösningar för avfallshantering. 

För flera enfamiljshus som av tekniska nämnden blivit anvisade att ändra sin avfallshantering 

eller att dela avfallsbehållare utgår en minimiavgift enligt 2.6. Rörlig avgift fördelas lika mellan 

enfamiljshus som nyttjar gemensamma avfallsbehållare.  

 Ändring av abonnemang 

Fastighetsägaren skall utan dröjsmål anmäla ändring av ägarförhållanden, avfallsmängd, behål-

larplacering (om ej plats anvisats av tekniska nämnden) eller annan ändring. Anmälan ska ske 

till av kommunen utsedd entreprenören.  

 Grundavgift och rörlig avgift 

Grundavgift tas ut från enfamiljshus, flerfamiljshus, verksamheter och fritidshus. Avgiften grun-

das på antal och typ av behållare, behållarvolym och hämtintervall. Nivån på grundavgiften va-

rierar också utifrån om matavfall sorteras ut eller inte. För sopsug tas grundavgiften ut som en 

lägenhetsavgift.  

Rörlig avgift tas ut som en avgift per kilo avfall som vägs in vid varje enskilt tömningstillfälle 

för abonnenter som har kärl, bottentömmande behållare, container och sopsug.  

Grundavgifter och rörliga avgifter för enfamiljshus (inkl. fritidshus), flerfamiljshus och verk-

samheter finns i avsnitt 2.1 till 2.4.  

Enfamiljshus på fastlandet 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare i enfamiljshus kan välja att lämna kärl- och säck-

avfallet osorterat eller sorterat där matavfallet komposteras på den egna fastigheten eller lämnas 

i separat avfallsbehållare för matavfallsinsamling. 
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Enfamiljshus på fastlandet ska i första hand använda kärl för uppsamling av kärl- och säckavfall 

samt utsorterat matavfall. Fastighetsinnehavare som inte kan lämna avfall i kärl får använda 

säck. Nya säckabonnemang får endast tecknas efter dispens från tekniska nämnden. Säck får an-

vändas som komplement vid tillfälligt stora mängder avfall. 

Avfallskärl och säck för kärl- och säckavfall och utsorterat matavfall ska på hämtningsdagen 

normalt ställas vid fastighetsgräns eller vid en av renhållningsansvarig nämnd anvisad plats så 

nära angöringsplats för hämtningsfordon som möjligt. 

För enfamiljshus som väljer att sortera ut matavfall ingår ett 140 liters kärl för matavfallsin-

samling, startutrustning bestående av påshållare och slaskskrapa samt ett års förbrukning av 

papperspåsar.  

Gällande grundavgifter och rörliga avgifter för enfamiljshus inkl. fritidshus på fastlandet finns i 

tabell A1 – 3. 

Enfamiljshus och verksamheter på Tranholmen samt Stora Skraggen 

På Tranholmen hämtas kärl- och säckavfall i 210 liters säck från fastigheten sommartid (vecka 

16–44). Fastighetsinnehavaren kan välja att få säcken hämtad varje vecka eller varannan vecka.  

Säcken skall placeras inom 10 meter från tomtens ingång/infart och får vid hämtningstillfälle 

inte väga mer än 15 kg. 

Vintertid (v.45–15) transporterar fastighetsinnehavaren själv avfallet till anvisat gemensamt 

hämtställe på fastlandet.  

På ön Stora Skraggen ska säck avlämnas på anvisad plats på fastlandet året om. Säcken får inte 

väga mer än 15 kg. 

För fastighetsinnehavare på Tranholmen och Stora Skraggen finns möjlighet att sortera ut 

matavfall. På Tranholmen kan fastighetsinnehavare välja att hemkompostera sitt matavfall på 

fastigheten efter anmälan till tekniska nämnden. Fastighetsinnehavare på Tranholmen kan också 

lämna utsorterat matavfall på fastlandet året om. Fastighetsinnehavare på Stora Skraggen får 

sortera ut matavfall genom hemkompostering efter anmälan till tekniska nämnden. 

Gällande avgifter presenteras i tabell B1-2. 

Flerfamiljshus  

Fastighetsinnehavare i flerfamiljshus kan välja att lämna kärl- och säckavfallet osorterat eller 

sorterat där matavfallet lämnas i separat avfallsbehållare för matavfallsinsamling. 

Flerfamiljshus ska i första hand använda behållartyper kärl, bottentömmande behållare och sop-

sug för brännbart kärl- och säckavfall och utsorterat matavfall. Fastighetsinnehavare som inte 

kan lämna avfall i andra behållarlösningar som tekniska nämnden godkänner får använda säck. 

Nya säckabonnemang får endast tecknas efter dispens från tekniska nämnden. Insamling i säck 

kan endast erhållas om inga andra behållarlösningar som tekniska nämnden godkänner kan an-

vändas. Säck får även användas som komplement vid tillfälligt stora mängder avfall. 

För flerfamiljshus som väljer att sortera ut matavfall ingår erforderligt antal 140 liters kärl för 

matavfall, startutrustning bestående av påshållare och slaskskrapa för de hushåll som ansluter 

sig till sorteringen samt ett års förbrukning av matavfallspåsar som distribueras till fastigheten.  

Gällande avgifter presenteras i tabell C1-2 för insamling i kärl, i tabell C3-4 för insamling i ned-

grävda behållare, i tabell C5-6 för insamling i sopsug och i tabell C7 för insamling i säck.  

Verksamheter 

Verksamheter kan välja att lämna kärl- och säckavfallet osorterat eller sorterat där matavfallet 

lämnas i separat avfallsbehållare för matavfallsinsamling. 
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Verksamheter ska i första hand använda behållartyper kärl, bottentömmande behållare och con-

tainer för uppsamling av brännbart kärl- och säckavfall. För utsorterat matavfall ska verksam-

heter använda kärl, bottentömmande behållare eller tank. Förpackat matavfall kan samlas in i 

kärl eller lämnas på pall.  

Verksamheter som inte kan lämna avfall i andra behållarlösningar som tekniska nämnden god-

känner får använda säck. Nya säckabonnemang får endast tecknas efter dispens från tekniska 

nämnden. Insamling i säck kan endast erhållas om inga andra behållarlösningar som tekniska 

nämnden godkänner kan användas. Säck får även användas som komplement vid tillfälligt stora 

mängder avfall. 

För verksamheter med kärlhantering som väljer att sortera ut matavfall ingår upp till två stycken 

140 liters kärl för matavfall samt insatssäck till matavfallskärl. För verksamheter som har bot-

tentömmande behållare och container ingår upp till fem stycken 140 liters kärl för matavfallsin-

samling om verksamheten väljer att sortera ut matavfall. Detta gäller dock inte förpackat matav-

fall. 

Verksamheter som är inrymda i en fastighet med installerat sopsugssystem och som använder 

detta för sin avfallshantering skall erlägga avgift som en lägenhet. 

Gällande avgifter presenteras i tabell D1- 2 för hämtning i kärl, tabell D3-4 för hämtning i ned-

grävda behållare, D5-6 för hämtning i container och D7 för hämtning i säck. Gällande avgifter 

för insamling av matavfall från verksamheter presenteras i tabell D8-10. 

 Rörlig avgift 

Rörlig avgift tas ut per kilo (kg) avfall som lämnas i kärl, nedgrävda behållare, container och 

sopsug. För säck är den rörliga avgiften inräknad i grundavgiften.  

 Tilläggstjänster 

Tilläggstjänster kan inte beställas på Tranholmen och Stora Skraggen. De tillgängliga tjänsterna 

presenteras nedan och avgifterna presenteras i avsnitt 2.5.  

Gångavståndstillägg  

Avfallskärl och säckar ska normalt placeras vid fastighetsgräns så nära avfallsfordonets upp-

ställningsplats som möjligt senast klockan 07.00 på hämtningsdagen. Om kärl eller säck för 

kärl- och säckavfall och utsorterat matavfall ska hämtas inne på fastigheten, eller om annan 

plats överenskommits med tekniska nämnden tillkommer avgift för gångavstånd för samtliga 

typer av fastigheter.  

Gångavstånd definieras som den kortaste gångvägen mellan avfallsfordonets uppställningsplats 

och platsen där avfallsbehållaren är placerad. Gångavståndet mäts av kommunen utsedd in-

samlingsentreprenör. Gångavståndet debiteras per behållare, meterintervall och hämtintervall. 

Maximal gångväg som tillåts mellan avfallsfordonets uppställningsplats och avfallsbehållarens 

placering är 50 meter enkel väg. Gångvägen ska uppfylla gällande arbetsmiljökrav och hållas i 

framkomligt skick.  

Tekniska nämnden avgör när kärlet är placerat med längre gångväg än 10 meter till avfallsfor-

donets uppställningsplats.  

Gällande avgift för gångavstånd presenteras i tabell E. 

Extra hämtning av kärl- och säckavfall och utsorterat matavfall 

Abonnenter som har behov av extra hämtning av kärl- och säckavfall och utsorterat matavfall 

kan buda extra hämtning av ordinarie avfallsbehållare eller ställa fram säck med kärl- och säck-

avfall som hämtas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle.  
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Extra hämtning av ordinarie avfallsbehållare sker en arbetsdag efter beställning. Extra hämtning 

av returpapper och trädgårdsavfall sker inom fem arbetsdagar.  

Gällande avgifter för extra hämtning finns i tabell F. 

Grovavfall 

Hushåll kan lämna grovavfall utan särskild avgift på någon av SÖRABs återvinningscentraler. 

Mindre mängder grovavfall kan även lämnas till kommunens rullande miljöstation.  

Enfamiljshus som önskar hämtning av grovavfall vid fastigheten kan buda hämtning av grovav-

fall. Flerfamiljshus kan antingen buda eller abonnera på grovavfallshämtning. För flerfamiljshus 

ska grovavfallet vara förvarat i avfallsbehållare vid hämtning. För enfamiljshus gäller att grov-

avfallet är väl förpackat och upplagt för hämtning vid tomtgräns i anslutning till tomtingång/-

infart. 

Flerfamiljshus som abonnerar på hämtning av grovavfall har möjlighet att utan extra avgift få 

hämtning av elavfall som förvaras i behållare för elavfallsinsamling upp till tolv gånger per år.  I 

abonnemanget ingår även hämtning av textilier som förvaras i behållare avsedd för textilavfall 

upp till fyra gånger per år. Tjänsterna förutsätter att lämpligt utrymme och godkända transport-

vägar finns i fastigheten och att avfallet förvaras i för ändamålet lämplig avfallsbehållare. För 

enfamiljshus som budar hämtning av grovavfall finns möjlighet att lämna två stycken 160 liters 

säckar med textil utan extra kostnad. 

För avfall som på grund av sin storlek eller volym inte får plats i behållare utgår ett pris per m3 

för tung hantering. Behållare får vid tömningstillfälle inte vara överfull. Löst avfall utanför av-

fallsbehållare hämtas inte.  

Vid beställning av budning uppger avfallslämnaren mängden avfall som ska hämtas och får 

samtidigt besked om vilken dag som hämtning sker.  

Flerfamiljshus har möjlighet att tillfälligt hyra container för grovavfallshämtning i upp till två 

veckor. Vid beställning av tillfällig containerhyra uppger avfallslämnaren var containern ska 

placeras och hur många dygn containern ska hyras. Containerutställning och hämtning sker på 

vardagar. Om container inte kan placeras på den egna fastigheten ska avfallslämnaren ombe-

sörja och bekosta eventuella polistillstånd för placering av container på allmän mark.   

Gällande avgifter för budning av grovavfall från enfamiljshus finns i tabellen G1. I tabell G2 

finns gällande avgifter för budning, abonnemang och tillfällig utställd container av grovavfall 

från flerfamiljshus.  

Trädgårdsavfall 

Hushåll kan lämna trädgårdsavfall utan särskild avgift på någon av SÖRABs återvinningscen-

traler.  

Enfamiljshus och mindre flerfamiljshus har möjlighet att få säsongshämtning av trädgårdsavfall 

via abonnemang. Vid säsongshämtning via abonnemang lämnas utsorterat trädgårdsavfall i 370 

liters kärl. Kärlet ska vara utställt vid fastighetsgräns i anslutning till tomtingång/-infart senast 

klockan 07.00 på hämtningsdagen. Gångvägstillägg kan inte beställas för hämtning av kärl för 

trädgårdsavfall.  

Enfamiljshus och mindre flerfamiljshus kan även buda hämtning av trädgårdsavfall. Vid bud-

ning ska trädgårdsavfallet vara väl packat i komposterbara papperssäckar utan inbyggd plast. 

Vid beställning av budning uppger avfallslämnaren mängden avfall som ska hämtas och får 

samtidigt besked om vilken dag som hämtning sker. 

Mindre mängder fallfrukt kan lämnas i kärl för trädgårdsavfall. Enfamiljshus, flerfamiljshus och 

verksamheter kan lämna större mängder fallfrukt i storsäck som placeras vid tomtgräns i anslut-

ning till tomtingång/-infart eller annan lämplig plats.  

Gällande avgifter presenteras i tabell H. 
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Insamling av förpackningar och returpapper 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för att samla in förpackningar av plast, papper, 

metall, glas och returpapper. Insamlingen sker på återvinningsstationer och singelstationer som 

finns utställda i kommunen.  

Enfamiljshus har möjlighet att abonnera på hämtning av returpapper. Hämtning sker i 140 liters 

kärl som ägs av abonnenten. Kärlet ska vara utställt vid hämtningsfordonets uppställningsplats 

senast kl. 07.00 på hämtningsdagen. Gångvägstillägg kan inte beställas för hämtning av retur-

papper. 

Gällande avgifter presenteras i tabell I. 

Textilier 

Enfamiljshus och flerfamiljshus har möjlighet att buda hämtning av textilier. Från enfamiljshus 

hämtas textilier i 160 liters säckar som tillhandahålls av fastighetsinnehavaren. Enskild säck 

med textilier får inte väga mer än 15 kg.  

Flerfamiljshus kan buda hämtning av textilier som förvaras i behållare för textilinsamling. 

Tjänsten förutsätter att lämpligt utrymme och godkända transportvägar finns i fastigheten.  

Gällande avgifter finns i tabell J1 för budning från enfamiljshus och i tabell J2 för budning från 

flerfamiljshus. 

Elavfall 

Hushåll i enfamiljshus och flerfamiljshus kan kostnadsfritt lämna elavfall till någon av Sörabs 

återvinningscentraler. Elavfallet kan även lämnas till kommunens rullande miljöstation. Smått 

elavfall kan lämnas till kommunens stationära miljöstation eller till renhållningspersonal via 

personlig överlämning. 

Enfamiljshus kan buda hämtning av elavfall. Budad hämtning sker i anslutning till tomtingång/-

infart. Avfallet som hämtas ska vara väl förpackat i väderskyddat emballage. Vid beställning 

uppger avfallslämnaren mängden avfall som ska hämtas och får samtidigt besked om vilken dag 

hämtning kommer att ske.  

Flerfamiljshus kan buda eller abonnera på hämtning av elavfall som förvaras i behållare för 

elavfallsinsamling. Tjänsten förutsätter att det finns lämpligt utrymme och godkända transport-

vägar i fastigheten. Behållare för elavfall har mått som är ca: längd 80 cm, bredd 80 cm, höjd 

120 cm.  

För avfall som på grund av sin storlek eller volym inte får plats i behållare utgår ett pris per m3 

för tung hantering. Behållare får vid tömningstillfälle inte vara överfull. Löst avfall utanför av-

fallsbehållare hämtas inte.  

Gällande avgifter presenteras i tabell K1 för enfamiljshus och i tabellerna K2 för flerfamiljshus. 

Latrin och slam 

Hämtning av latrin sker efter budning i särskild behållare för latrinavfall. Behållare ska på hämt-

ningsdagen vara väl sluten och placeras vid fastighetsgräns så nära insamlingsfordonets upp-

ställningsplats som möjligt. Behållare placerade på annat sätt hämtas inte. 

Från Tranholmen sker hämtning vid fastighetsgräns under perioden v16 – v44. Övrig tid sker 

hämtning från gemensamt hämtställe på fastlandet. 

All hämtning sker efter beställning, senast en vecka efter att beställningen är gjord.  

Tömning av enskild avloppsanläggning sker efter budning. Avgiften är baserad på anläggnings-

volym och på de slanglängder som behövs i samarbete med tömningen. Med slanglängd menas 

avståndet från avfallsfordonets ordinarie uppställningsplats till tankens eller brunnens botten.  
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Avgift för bomkörning utgår om anläggningen inte är tillgänglig vid överenskommen tömnings-

tid. Tömning sker senast en vecka efter budning. Akut tömning sker inom 24 timmar. 

Gällande avgifter presenteras i tabell L1 för latrinhämtning och L2 för hämtning av slam. 

Byte eller rengöring av kärl 

Byte av kärl sker inom fem arbetsdagar från det att tekniska nämnden mottagit beställningen. 

Fastighetsägaren ansvarar för rengöring av avfallsbehållare men kan få denna tjänst utförd efter 

beställning. 

Gällande avgifter presenteras i tabell M. 

Farligt avfall 

Mindre mängder farligt avfall och smått elavfall kan hämtas efter budning från enfamiljshus och 

hushåll i flerfamiljshus. Tjänsten kräver personlig överlämning mellan avfallsinnehavare och 

renhållningspersonal. För att kunna göra en beställning krävs att avfallsinnehavaren lämnar 

minst tre stycken avfallsfraktioner som utgör farligt avfall. Avfallslämnaren får högst lämna den 

volym eller vikt farligt avfall inkl. smått elavfall som avfallshämtaren under ett hämtningstill-

fälle kan hantera/bära utan svårighet och utan att äventyra arbetsmiljön. Avfallet ska vara väl 

förpackat och märkt med innehåll. Vid beställning uppger avfallslämnaren vad för typ samt 

mängd farligt avfall inkl. smått elavfall som kommer att lämnas och får samtidigt besked om 

vilken dag hämtning kommer att ske.  

Sorteringsutrustning för matavfall 

Enfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter kan beställa extra utrustning för matavfallsin-

samling än vad som ingår i ordinarie abonnemang. Extra utrustning levereras inom fem arbets-

dagar och placeras normalt vid fastighetsgräns eller annan överenskommen plats.  

Avgifter för extra sorteringsutrustning finns i tabellerna O1-3. 

 Avgifter vid undantag från kommunens gällande bestämmelser  

Avfallsinnehavare kan efter ansökan få uppehåll i hämtningen av kärl- och säckavfall, se kom-

munens föreskrifter om avfallshantering, och delvis befrias från grundavgiften. Vid uppehåll 

utgår en minimiavgift enligt avsnitt 2.6.  

En minimiavgift utgår även om tekniska nämnden anvisat abonnent att ändra sin avfallshante-

ring eller att dela avfallsbehållare med andra fastigheter.  

 Felsorterat avfall 

Fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare och verksamhetsutövare ansvarar för att lämna sorte-

rade avfallsfraktioner i för ändamålet avsedd avfallsbehållare enligt anvisningar från tekniska 

nämnden. Om så inte sker betraktas avfallet som felsorterat. Vid återkommande felsortering kan 

tekniska nämnden efter uppmaning om rättelse till fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsha-

vare besluta att tillfälligtvis eller permanent ändra abonnemang eller tjänst.  

 Utsorterat matavfall som inte lämnas i avfallsbehållare 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare i enfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter 

som valt att sortera ut matavfall men som under minst tre sammanhängande månader inte läm-

nat matavfall i behållare för matavfallsinsamling kommer att få sitt abonnemang för kärl- och 

säckavfall och utsorterat matavfall ändrat till abonnemang för osorterat kärl- och säckavfall. 

Fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare och verksamheter som får sitt abonnemang ändrat 

från sorterat abonnemang till osorterat abonnemang får inte teckna nytt sorteringsabonnemang 

under minst 6 månader.    
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 Övriga avgifter 

För särskilda hämtningstjänster av engångskaraktär som inte ryms inom angivna tjänster för 

budning kan tekniska nämnden sätta en avgift för administration, transport och behandling. 

Endast lösningar som medger invägning av avfallsbehållare för debitering av rörlig avgift ac-

cepteras. Särskilda lösningar som inte klart kan motiveras ur miljösynpunkt eller ur kostnads-

synpunkt godkänns ej.  

Avgift för särskilda hämtningstjänster av engångskaraktär finns i tabell Q. 
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2. AVGIFTER 

Avfallstaxan för kärl-och säckavfall och utsorterat matavfall är uppdelad i en grundavgift och en 

rörlig avgift per kg avfall. Avgifter för tilläggstjänster tillkommer.  

Nedan angivna avgifter redovisas i SEK inklusive moms. 

 Valmöjligheter för enfamiljshus på fastlandet 

Grundavgift tas ut som årlig avgift baserad på behållarvolym och hämtintervall. Rörlig avgift 

per kg hämtat avfall tillkommer. 

A1 Hämtning av kärl- och säckavfall samt utsorterat matavfall  

För fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som väljer att sortera ut matavfall för biogas-

produktion utgår följande avgifter: 

 

I avgiften ingår ett 140 liters kärl för utsorterat matavfall, ett startpaket och en årsförbrukning av 

papperspåsar för matavfallsinsamling. För fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare som sor-

terar ut matavfall för biogasproduktion finns möjlighet att sortera ut fallfrukt under säsong till 

lägre avgift (se avsnitt 2.5 H).  

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare som sorterar matavfall för biogasproduktion an-

svarar för att lämna sorterat matavfall i behållare för matavfallsinsamling. Om så inte sker be-

traktas matavfallet som osorterat och hämtas som brännbart kärl- och säckavfall. Rörlig avgift 

för det felsorterade matavfallet utgår som för kärl- och säckavfall. Felsorteringsavgift utgår om 

fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare lämnat felsorterat matavfall vid minst tre hämt-

ningstillfällen. 

 

A1   Grundavgift enfamiljshus per hushåll och år 

Behållare Volym 12 ggr* 26 ggr 39 ggr** 52 ggr 

  Sorterat sorterat sorterat sorterat 

Kärl 140 – 240 983 kr 983 kr 1 359 kr 1 511 kr 

Kärl 330 – 370 1 208 kr 1 208 kr 1 587 kr 1 737 kr 

Rörlig avgift 3,83 kr per kg kärl- och säckavfall 

Rörlig avgift 2,96 kr per kg utsorterat matavfall 

Felsortering 76 kr per felsorterat matavfallskärl och hämtningstillfälle 

 

* Hämtning av kärl- och säckavfall kan hämtas 12 ggr/år efter dispens enligt kommunens före    

skrifter om avfallshantering om allt matavfall sorteras ut från kärl- och säckavfallet. Utsorterat 

matavfall hämtas varannan vecka.  

** För hämtintervall 39 ggr/år hämtas kärl- och säckavfall samt utsorterat matavfall varje vecka 

mellan v.16–39. Övriga veckor hämtas kärl- och säckavfall och utsorterat matavfall varannan 

vecka. 
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A2     Hämtning av kärl- och säckavfall vid hemkompostering 

För fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som väljer att kompostera matavfall på den 

egna fastigheten utgår följande avgifter: Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare som 

hemkomposterar matavfall kan sortera ut fallfrukt under säsong till lägre avgift (se avsnitt 2.5 

H). 

 

* Hämtning av kärl- och säckavfall kan hämtas 12 ggr/år efter dispens enligt kommunens före-

skrifter om avfallshantering om allt matavfall sorteras ut från kärl- och säckavfallet.  

** För hämtintervall 39 ggr/år hämtas kärl- och säckavfall varje vecka mellan v.16-39. 

Övriga veckor hämtas kärl- och säckavfall varannan vecka.  

 

A3 Hämtning av osorterat kärl- och säckavfall 

För fastighetsinnehavare  eller nyttjanderättshavare som inte sorterar ut matavfall 

för biogasproduktion eller hemkompostering utgår följande avgifter:  

   

A2   Grundavgift enfamiljshus per hushåll och år 

Behållare Volym 12 ggr* 26 ggr 39 ggr** 52 ggr 
  sorterat sorterat sorterat sorterat 

Kärl 140 – 240 983 kr 983 kr 1 359 kr 1 511 kr 

Kärl 330 – 370 1 208 kr 1 208 kr 1 587 kr 1 737 kr 

Rörlig avgift 3,83 kr per kg kärl- och säckavfall 

A3   Grundavgift enfamiljshus per hushåll och år 

Behållare Volym 26 ggr osorterat 
39 ggr osorte-

rat 

52 ggr osorte-

rat 

Kärl 140 – 240 1 436 kr 1 813 kr 1 963 kr 

Kärl 330 – 370 1 660 kr 2 039 2 191 kr 

Rörlig avgift 4,49 kr per kg kärl- och säckavfall 
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 Valmöjligheter på Tranholmen och Stora Skraggen 

För fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare på Tranholmen och Stora Skraggen tas 

grundavgiften ut som årlig avgift baserat på hämtintervall. Den rörliga avgiften ingår i grundav-

giften. Kärl- och säckavfallet ska lämnas i 210 liters säck.  

B1 Tranholmen 

För fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare på Tranholmen utgår följande avgifter: 

B1   Grundavgift Tranholmen per hushåll och år 

Säck 210 liter 26 ggr 39 ggr * 52 ggr 

Tranholmen, matavfallssortering 2 135 kr 2 552 kr 2 702 kr 

Tranholmen, osorterat 2 627 kr 3 005 kr 3 156 kr 

Ytterligare nyckel till gemensamt hämtställe 76 kr 

 

Kärl- och säckavfall lämnas till det gemensamma sophuset på fastlandet mellan vecka 45–15. 

Mellan vecka 16–44 hämtas kärl- och säckavfall vid fastigheten. Utsorterat matavfall som inte 

komposteras på den egna fastigheten lämnas till det gemensamma sophuset på fastlandet året 

om.  

* För hämtintervall 39 ggr/år hämtas kärl- och säckavfall varje vecka mellan v.16–39. Övriga 

veckor hämtas kärl- och säckavfall varannan vecka.   

B2 Stora Skraggen 

För fastighetsägare eller nyttjanderättshavare på Stora Skraggen utgår följande avgifter: 

B2   Grundavgift Stora Skraggen per anläggning och år 

Säck 210 liter 26 ggr 39 ggr* 52 ggr 

Stora Skraggen, matavfallssortering        1 934 kr         2 312 kr         2 462 kr  

Stora Skraggen, osorterat        2 386 kr         2 765 kr         2 915 kr  

 

Kärl- och säckavfall lämnas på av tekniska nämnden anvisad plats på fastlandet året om. Utsor-

terat matavfall komposteras, efter anmälan enligt föreskrifter om avfallshantering för Danderyds 

kommun, på den egna fastigheten.  

* För hämtintervall 39 ggr/år hämtas kärl- och säckavfall varje vecka mellan v.16–39. Övriga 

veckor hämtas kärl- och säckavfall varannan vecka.  
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 Valmöjligheter för Flerfamiljshus 

Grundavgift tas ut som årlig avgift baserad på behållartyp, behållarvolym och hämtintervall. 

Rörlig avgift per kg hämtat avfall tillkommer. För kärl- och säckavfall i säck ingår den rörliga 

avgiften i grundavgiften. 

 

C1 Hämtning av kärl- och säckavfall och utsorterat matavfall från 
kärl 

För fastighetsinnehavare som väljer att sortera ut matavfall för biogasproduktion utgår följande 

avgifter: 

C1   Grundavgift flerfamiljshus per behållare och år 

Behållare Volym 
52 ggr 104 ggr 156 ggr 260 ggr 

sorterat sorterat sorterat sorterat 

Kärl 140 – 240 1 109 kr 2 327 kr 3 490 kr 5 817 kr 

Kärl 330 – 370 1 853 kr 3 892 kr 5 840 kr 9 730 kr 

Kärl 660 3 066 kr 6 443 kr 9 661 kr 16 101 kr 

Rörlig avgift 3,83 kr per kg kärl- och säckavfall 

Rörlig avgift 2,96 kr per kg utsorterat matavfall 

Felsortering 76 kr per felsorterat matavfallskärl och hämtningstillfälle 

  

I avgiften ingår erforderligt antal 140 liters kärl för utsorterat matavfall, startpaket för hushåll 

som sorterar matavfall och en årsförbrukning av papperspåsar för matavfallsinsamling. Fastig-

hetsinnehavare ansvarar för distribuering av startpaket och papperspåsar till hushåll som sorterar 

ut matavfall.  

Fastighetsinnehavare som sorterar matavfall i fastigheten för biogasproduktion ansvarar för att 

behållare för utsorterat matavfall inte innehåller annat avfall än utsorterat matavfall. Om så inte 

sker betraktas matavfallet som osorterat och hämtas som brännbart kärl- och säckavfall. Rörlig 

avgift för det felsorterade matavfallet utgår som för kärl- och säckavfall. Felsorteringsavgift ut-

går om fastighetsinnehavare lämnat felsorterat matavfall vid minst tre hämtningstillfällen. 

C2 Hämtning av osorterat kärl- och säckavfall från kärl 

För fastighetsinnehavare som inte sorterar ut matavfall för biogasproduktion utgår följande av-

gifter: 

C2   Grundavgift flerfamiljshus per behållare och år 

Behållare Volym 
52 ggr 104 ggr 156 ggr 260 ggr 

osorterat osorterat osorterat osorterat 

Kärl 140 – 240 1 560 kr 3 281 kr 4 919 kr 8 198 kr 

Kärl 330 – 370 2 306 kr 4 847 kr 7 269 kr 12 116 kr 

Kärl 660,0 3 520 kr 7 391 kr 11 086 kr 18 476 kr 

Rörlig avgift 4,49 kr per kg kärl- och säckavfall 

 

C3 Hämtning av kärl- och säckavfall och utsorterat matavfall från 

bottentömmande behållare 
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För fastighetsinnehavare som har bottentömmande behållare och som sorterar ut matavfall för 

biogasproduktion utgår följande avgifter: 

C3 Grundavgift flerfamiljshus per behållare och år 

Behållare Volym 
26 ggr  

Sorterat 

52 ggr  

sorterat 

Tvätt av  

behållare 

Bottentömmande behållare 0-2 m3          6 726 kr  8 743 kr        1 889 kr  

Bottentömmande behållare 2,1-4 m3          8 743 kr  11 575 kr        1 889 kr  

Bottentömmande behållare 4,1-6 m3        11 575 kr  14 405 kr        1 889 kr  

Rörlig avgift 3,83 kr per kg kärl- och säckavfall 

Rörlig avgift 2,96 kr per kg utsorterat matavfall 

Felsortering 
76 kr 

per felsorterad matavfallsbehållare och hämt-

ningstillfälle 

Om bottentömmande behållare för matavfall finns ingår tömning av bottentömmande behållare 

för matavfall och insatssäck för behållaren utan extra kostnad.  

Om bottentömmande behållare för utsorterat matavfall saknas ingår erforderligt antal 140 liters 

kärl för utsorterat matavfall i avgiften. 

I avgiften ingår startpaket för hushåll som sorterar matavfall och en årsförbrukning av pappers-

påsar för matavfallsinsamling. Fastighetsinnehavare ansvarar för distribuering av startpaket och 

papperspåsar till hushåll som sorterar ut matavfall.  

Fastighetsinnehavare som sorterar matavfall i fastigheten för biogasproduktion ansvarar för att 

behållare för utsorterat matavfall inte innehåller annat avfall än utsorterat matavfall. Om så inte 

sker betraktas matavfallet som osorterat och hämtas som brännbart kärl- och säckavfall. Rörlig 

avgift för det felsorterade matavfallet utgår som för kärl- och säckavfall. Felsorteringsavgift ut-

går om fastighetsinnehavare lämnat felsorterat matavfall vid minst tre hämtningstillfällen. 

C4 Hämtning av osorterat kärl- och säckavfall från bottentöm-
mande behållare 

För fastighetsinnehavare som har bottentömmande behållare och som inte sorterar ut matavfall 

för biogasproduktion utgår följande avgifter: 

C4   Grundavgift flerfamiljshus per behållare och år 

Behållare Volym 
26 ggr 52 ggr 

Tvätt av behållare 
osorterat Osorterat 

Bottentömmande behållare 0-2 m3 7 728 kr 10 049 kr 1 889 kr 

Bottentömmande behållare 2,1-4 m3 10 049 kr 12 879 kr 1 889 kr 

Bottentömmande behållare 4,1–6 m3 12 879 kr 15 710 kr 1 889 kr 

Rörlig avgift 4,49 kr per kg kärl- och säckavfall 

 

C5 Hämtning av kärl- och säckavall och utsorterat matavfall från 
sopsug 

För fastighetsinnehavare som har sopsug och som väljer att sortera ut matavfall utgår följande 

avgifter: 

C5   Grundavgift per lägenhet och år 

Avgift per lägenhet 112 kr 

Rörlig avgift 3,83 kr per kg kärl- och säckavfall 

Rörlig avgift 2,96 kr per kg utsorterat matavfall 

Felsortering 76 kr 
per felsorterat matavfalls-

kärl och hämtningstillfälle 



Danderyd kommuns avfallstaxa 

16 

 

 

I avgiften ingår erforderligt antal 140 liters kärl för utsorterat matavfall, startpaket för hushåll 

som sorterar matavfall och en årsförbrukning av papperspåsar för matavfallsinsamling. Fastig-

hetsinnehavare ansvarar för distribuering av startpaket och papperspåsar till hushåll som sorterar 

ut matavfall.  

Fastighetsinnehavare som sorterar matavfall i fastigheten för biogasproduktion ansvarar för att 

behållare för utsorterat matavfall inte innehåller annat avfall än utsorterat matavfall. Om så inte 

sker betraktas matavfallet som osorterat och hämtas som brännbart kärl- och säckavfall. Rörlig 

avgift för det felsorterade matavfallet utgår som för kärl- och säckavfall. Felsorteringsavgift ut-

går om fastighetsinnehavare lämnat felsorterat matavfall vid minst tre hämtningstillfällen. 

C6 Hämtning av osorterat kärl- och säckavfall från sopsug 

För fastighetsinnehavare som har sopsug och som väljer att inte sortera ut matavfall utgår föl-

jande avgifter:  

C6   Grundavgift per lägenhet och år 

Avgift per lägenhet 197 kr 

Rörlig avgift 4,49 kr per kg kärl- och säckavfall 

 

C7 Hämtning av kärl- och säckavfall i säck 

För fastighetsinnehavare som lämnar kärl- och säckavfall i säck utgår följande avgifter:  

C7   Avgift flerfamiljshus per säck och år 

Behållare Volym 52 ggr 104 ggr 156 ggr 260 ggr 

Säck 240 5 065 kr   11 623 kr    18 044 kr    27 904 kr  

Säck - förbetald 160 3 378 kr     7 727 kr    11 942 kr    18 604 kr  

  

Hämtning i säck får endast ske om det inte finns andra godtagbara behållarlösningar. Nya säck-

abonnemang får tecknas efter dispens enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering för 

Danderyds kommun. 

Säckabonnenter som väljer förbetald säck får det antal säckar som ingår i abonnemanget.  

Enskild säck får inte väga mer än 15 kg. 
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 Valmöjligheter för Verksamheter 

Grundavgift tas ut som årlig avgift baserad på behållarvolym och hämtintervall. Rörlig avgift 

per kg hämtat avfall tillkommer. 

D1 Hämtning av kärl- och säckavfall och utsorterat matavfall från 
kärl 

För verksamheter som väljer att sortera ut matavfall för biogasproduktion utgår följande avgif-

ter: 

D1   Grundavgift verksamheter per behållare och år 

Behållare Volym 
52 ggr 104 ggr 156 ggr 260 ggr 

sorterat sorterat sorterat sorterat 

Kärl 140 – 240 1 109 kr 2 327 kr 3 490 kr 5 817 kr 

Kärl 330 – 370 1 855 kr 3 892 kr 5 840 kr 9 730 kr 

Kärl 660 3 066 kr 6 443 kr 9 661 kr 16 101 kr 

Rörlig avgift 3,83 kr per kg kärl- och säckavfall 

Rörlig avgift 2,96 kr per kg utsorterat matavfall 

Felsortering 76 kr per felsorterat matavfallskärl och hämttillfälle 

 

I avgiften ingår upp till två stycken 140 liters kärl för utsorterat matavfall med tillhörande in-

satssäck som verksamheten placerar i kärlet efter tömning.  

Verksamheter som sorterar matavfall för biogasproduktion ansvarar för att behållare för utsorte-

rat matavfall inte innehåller annat avfall än utsorterat matavfall. Om så inte sker betraktas 

matavfallet som osorterat och hämtas som brännbart kärl- och säckavfall. Rörlig avgift för det 

felsorterade matavfallet utgår som för kärl- och säckavfall. Felsorteringsavgift utgår om verk-

samheten lämnat felsorterat matavfall vid minst tre hämtningstillfällen. 

D2 Hämtning av osorterat kärl- och säckavfall från kärl 

För verksamheter som inte sorterar ut matavfall för biogasproduktion utgår följande avgifter: 

D2   Grundavgift verksamheter per behållare och år 

Behållare Volym 
52 ggr 104 ggr 156 ggr 260 ggr 

Osorterat osorterat osorterat Osorterat 

Kärl 140 – 240 1 560 kr 3 281 kr 4 919 kr 8 198 kr 

Kärl 330 – 370 2 306 kr 4 847 kr 7 269 kr 12 116 kr 

Kärl 660 3 520 kr 7 391 kr 11 086 kr 18 477 kr 

Rörlig avgift 4,49 kr per kg kärl- och säckavfall 
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D3 Hämtning av kärl- och säckavfall och utsorterat matavfall från 
bottentömmande behållare 

För verksamheter som har bottentömmande behållare och som sorterar ut matavfall för biogas-

produktion utgår följande avgifter: 

D3   Grundavgift verksamheter per behållare och år 

Behållare Volym 
26 ggr 52 ggr Tvätt av behål-

lare sorterat sorterat 

Bottentömmande behållare 0–2 m3          6 726 kr           8 743 kr         1 889 kr  

Bottentömmande behållare 2,1–4 m3          8 743 kr        11 575 kr         1 889 kr  

Bottentömmande behållare 4,1–6 m3        11 575 kr         14 405 kr         1 889 kr  

Rörlig avgift 3,83 kr per kg kärl- och säckavfall 

Rörlig avgift 2,96 kr per kg utsorterat matavfall 

Felsortering 76 kr per felsorterad behållare för matavfall och hämttillfälle 

 

Om bottentömmande behållare för matavfall finns ingår tömning av bottentömmande behållare 

för matavfall och insatssäck för behållaren utan extra kostnad.  

Om bottentömmande behållare för utsorterat matavfall saknas ingår i avgiften upp till fem 

stycken 140 liters kärl för utsorterat matavfall med tillhörande insatssäck som verksamheten 

placerar i kärlet efter tömning. 

Verksamheter som sorterar matavfall för biogasproduktion ansvarar för att behållare för utsorte-

rat matavfall inte innehåller annat avfall än utsorterat matavfall. Om så inte sker betraktas 

matavfallet som osorterat och hämtas som brännbart kärl- och säckavfall. Rörlig avgift för det 

felsorterade matavfallet utgår som för kärl- och säckavfall. Felsorteringsavgift utgår om verk-

samheten lämnat felsorterat matavfall vid minst tre hämtningstillfällen. 

 

D4 Hämtning av osorterat kärl- och säckavfall från bottentöm-

mande behållare 

För verksamheter som har bottentömmande behållare och som inte sorterar ut matavfall för bio-

gasproduktion utgår följande avgifter: 

D4   Grundavgift verksamheter per behållare och år 

Behållare Volym 
26 ggr 52 ggr Tvätt av be-

hållare osorterat osorterat 

Bottentömmande behållare 0-2 m3 7 728 kr 10 049 kr 1 889 kr 

Bottentömmande behållare 2,1-4 m3 10 049 kr 12 879 kr 1 889 kr 

Bottentömmande behållare 4,1-6 m3 12 879 kr 15 710 kr 1 889 kr 

Rörlig avgift 4,49 kr per kg kärl- och säckavfall 
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D5 Hämtning av kärl- och säckavfall och utsorterat matavfall från 
container 

För verksamheter som har container och som sorterar ut matavfall för biogasproduktion utgår 

följande avgifter: 

D5   Grundavgift verksamheter per behållare och år 

Behållare Volym 
52 ggr 

sorterat 

104 ggr 

sorterat 

156 ggr 

sorterat 

260 ggr 

sorterat 

312 ggr 

sorterat 

Hyra av behål-

lare, per år 

Container 3 m³ 13 091 kr 26 182 kr 39 273 kr 65 455 kr 78 546 kr 7 550 kr 

Container 6 m³ 14 507 kr 29 014 kr 43 520 kr 72 534 kr 87 041 kr 9 437 kr 

Container 8 m³ 19 207 kr 38 414 kr 57 621 kr 96 034 kr 115 241 kr 11 325 kr 

Container 10 m³ 24 007 kr 48 015 kr 72 022 kr 120 036 kr 144 044 kr 13 213 kr 

Container 15 m³ 36 013 kr 72 025 kr 108 038 kr 180 063 kr 216 075 kr 15 099 kr 

Container 20 m³ 48 016 kr 96 031 kr 144 047 kr 240 078 kr 288 094 kr 16 988 kr 

Rörlig avgift 3,83 kr per kg kärl- och säckavfall 

Rörlig avgift 2,96 kr per kg utsorterat matavfall 

Felsortering 76 kr per felsorterad behållare för matavfall och hämttillfälle 

Jourhämtning 3 775 kr per hämtningstillfälle 

 

I avgiften ingår upp till fem stycken 140 liters kärl för utsorterat matavfall med tillhörande in-

satssäck som verksamheten placerar i kärlet efter tömning.  

Verksamheter som sorterar matavfall för biogasproduktion ansvarar för att behållare för utsorte-

rat matavfall inte innehåller annat avfall än utsorterat matavfall. Om så inte sker betraktas 

matavfallet som osorterat och hämtas som brännbart kärl- och säckavfall. Rörlig avgift för det 

felsorterade matavfallet utgår som för kärl- och säckavfall. Felsorteringsavgift utgår om verk-

samheten lämnat felsorterat matavfall vid minst tre hämtningstillfällen. 

D6 Hämtning av osorterat kärl- och säckavfall från container 

För verksamheter som har container och som inte sorterar ut matavfall utgår följande avgifter: 

D6   Grundavgift verksamheter per behållare och år 

Behållare Volym 
52 ggr 

osorterat 

104 ggr 

osorterat 

156 ggr 

osorterat 

260 ggr 

osorterat 

312 ggr 

osorterat 

Hyra av behål-

lare, per år 

Container 3 m³ 15 038 kr 30 076 kr 45 114 kr 75 190 kr 90 228 kr 7 550 kr 

Container 6 m³ 15 673 kr 31 346 kr 47 019 kr 78 365 kr 94 038 kr 9 437 kr 

Container 8 m³ 20 897 kr 41 794 kr 62 691 kr 104 485 kr 125 382 kr 11 325 kr 

Container 10 m³ 26 121 kr 52 242 kr 78 363 kr 130 605 kr 156 726 kr 13 213 kr 

Container 15 m³ 39 192 kr 78 384 kr 117 576 kr 195 960 kr 235 152 kr 15 099 kr 

Container 20 m³ 52 242 kr 104 484 kr 156 726 kr 261 210 kr 313 452 kr 16 988 kr 

Rörlig avgift 4,49 kr per kg osorterat kärl och säckavfall 

Jourhämtning 3 775 kr per hämtningstillfälle 

  

D7 Hämtning av kärl- och säckavfall i säck 

För verksamheter som lämnar kärl- och säckavfall i säck utgår en avgift enligt nedan: 

D7   Avgift verksamheter per säck och år 

Behållare Volym 52 ggr 104 ggr 156 ggr 260 ggr 

Säck 240        5 065 kr    11 590 kr      18 044 kr    27 904 kr  

Säck – förbetald 160        3 378 kr      7 727 kr      11 942 kr    18 604 kr  

Säck – matavfall – Röda linjen 60*        6 795 kr    13 589 kr      20 384 kr    33 972 kr  
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Hämtning i säck får endast ske om det inte finns andra godtagbara behållarlösningar. Nya säck-

abonnemang får tecknas efter dispens enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering för 

Danderyds kommun. 

Säckabonnenter som väljer förbetald säck får det antal säckar som ingår i abonnemanget.  

* 60 liters säck (Röda linjen) används endast för matavfall. Matavfall i 60 liters säck behandlas 

inte biologiskt utan går till energiåtervinning som kärl- och säckavfall. 

Enskild säck får inte väga mer än 15 kg. 

 

D8 Utsorterat matavfall till biogasproduktion 

För verksamheter som sorterar ut matavfall i 140 liters kärl för biogasproduktion utgår avgift 

per hämtintervall. Rörlig avgift tillkommer.  

D8   Insamling av matavfall i kärl – Gröna linjen 

Behållare Volym 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

Kärl ≤ 2, 
140 0 kr - - 

pris per kärl 

Kärl > 2, 
140 446 kr        1 104 kr 1 784 kr 

pris per kärl 

Rörlig avgift 2,96 kr per kg utsorterat matavfall 

Extra insatssäckar (50st) 380 kr 

Felsortering 
76 kr per felsorterat matavfallskärl och hämt-

ningstillfälle 

  

Verksamheter som sorterar matavfall för biogasproduktion ansvarar för att behållare för utsorte-

rat matavfall inte innehåller annat avfall än utsorterat matavfall. Om s å inte sker betraktas 

matavfallet som osorterat och hämtas som brännbart kärl- och säckavfall. Rörlig avgift för det 

felsorterade matavfallet utgår som för kärl- och säckavfall (4,49 kr/kg). Felsorteringsavgift utgår 

om verksamheten lämnat felsorterat matavfall vid minst tre hämtningstillfällen. 

 

D9 Förpackat matavfall till biogasproduktion 

För verksamheter som sorterar ut förpackat matavfall utgår avgift per behållartyp och hämtinter-

vall. Rörlig avgift tillkommer.   

D9   Insamling av förpackat matavfall – Gröna linjen 

Behållare Volym 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

Kärl 140           446 kr         1 115 kr         1 784 kr  

Pall Upp till 1 m³ 1 773 kr - - 

Rörlig avgift 3,83 kr per kg förpackat matavfall 

Extra insatssäckar (50st) 379 kr 

Felsortering 
76 kr per felsorterat matavfallskärl och hämtnings-

tillfälle 



Danderyd kommuns avfallstaxa 

21 

 

  

Det är endast tillåtet att lämna förpackningar i plast, papper och metall. Glasförpackningar ska 

inte lämnas i insamlingssystemet för förpackat matavfall. Pall tillhandahålls av verksamheten 

och återlämnas inte efter utförd hämtning. 

Verksamheter som sorterar förpackat matavfall för biogasproduktion ansvarar för att behållare 

för förpackat matavfall inte innehåller annat avfall än det som får lämnas i avfallsbehållaren. 

Om så inte sker betraktas det förpackade matavfallet som osorterat och hämtas som brännbart 

kärl- och säckavfall. Rörlig avgift för det felsorterade matavfallet utgår som för kärl- och säck-

avfall (4,49 kr/kg). Felsorteringsavgift utgår om verksamheten lämnat felsorterat förpackat 

matavfall vid minst tre hämtningstillfällen. 

 

D10 Utsorterat matavfall i avfallskvarn kopplad till tank 

För verksamheter som sorterar ut matavfall i avfallskvarn kopplad till tank utgår avgift per töm-

ningstillfälle och behållarvolym. Minsta tillåtna tömningstillfälle är 26 ggr/år. Behandlingsav-

giften för matavfall i tank ingår i tömningsavgiften. Följande avgifter utgår för verksamheter 

som sorterar ut matavfall i avfallskvarn kopplad till tank: 

Maximal slanglängd är 10 meter. 

D10   Insamling av matavfall i tank – Gröna linjen 

Behållare Volym Per tömning 

Tank < 1 m3             1 660 kr  

Tank 1,1 - 3 m3             2 567 kr  

Tank 3,1 - 5 m3             3 624 kr  
 

 Tilläggstjänster 

Avgift för tilläggstjänster tillkommer för respektive tjänst. Tilläggstjänster kan inte beställas på 

Tranholmen och Stora Skraggen. 

E. - Gångavståndstillägg för kärl- och säckavfall samt utsorterat 
matavfall  

Gångavstånd mäts som enkel väg från avfallsfordonets uppställningsplats och fram till avfalls-

behållarens placering. Gångväg får endast beställas för kärl upp till 240 liter och säck. Avgift 

utgår per meterintervall, behållare och år enligt nedan: 

 

E   Gångavstånd - per behållare och år  

Meterintervall 12 ggr/år 26 ggr/år 39 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år  

0–10 meter - - - - -  

11–20 meter 181 kr 393 kr 589 kr 786 kr 1 571 kr  

21–30 meter 274 kr 589 kr 884 kr 1 179 kr 2 357 kr  

31–40 meter 363 kr 786 kr 1 061 kr 1 571 kr 3 142 kr  

41–50 meter 544 kr 1 179 kr 1 768 kr 2 357 kr 4 711 kr  

Gångavståndstillägg kan inte beställas för hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall eller retur-

papper. 
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F Extra hämtning av kärl- och säckavfall 

Extra hämtning av kärl- och säckavfall och utsorterat matavfall kan beställas mot avgift. Avgif-

ten utgår per extra tömd avfallsbehållare. 

F   Extra hämtning av kärl- och säckavfall 

Hämtning av säck vid ordinarie hämtning 82 kr 

Budad extra hämtning, kärl (rörliga avgifter per kg tillkommer) 227 kr 

Budad extra hämtning, säck 308 kr 

Budad extra hämtning, sopsug (rörliga avgifter per kg tillkommer) 1 889 kr 

Budad extra hämtning av vippcontainer (rörliga avgifter per kg till-

kommer) 
1 889 kr 

Budad extra hämtning av container (rörliga avgifter per kg tillkom-

mer) 
1 889 kr 

Budad extra hämtning, nedgrävd behållare (rörliga avgifter per kg till-

kommer) 
1 133 kr 

Rörlig avgift 3,83 kr 
per kg kärl- och 

säckavfall 

Rörlig avgift 2,96 kr 
per kg utsorterat 

matavfall 

Rörlig avgift 4,49 kr 
per kg osorterat 

kärl och säckavfall 

G Grovavfall 

G1 Hämtning av grovavfall från enfamiljshus 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare i enfamiljshus kan buda hämtning av grovavfall. 

Avgift utgår per hämtning och volym. Minsta volym som faktureras är 1 m3.   

G1 Grovavfall enfamiljshus budning 

Hämtning, per gång 219 kr 

Avgift per m3 204 kr 

 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare i enfamiljshus som budar hämtning av grovavfall 

kan även buda hämtning av textilier som lämnas i 160 liters säck som fastighetsinnehavare till-

handahåller. Högst två stycken 160 liters säckar med textilavfall får lämnas vid ett hämtnings-

tillfälle. För märkning av säck med textilier se avsnitt J1. 

G2  Hämtning av grovavfall från flerfamiljshus 

Fastighetsinnehavare kan buda eller abonnera på hämtning av grovavfall. Grovavfallet ska vara 

förvarat i behållare avsedd för grovavfallsinsamling enligt nedan. 

Abonnemang 

För flerfamiljshus som abonnerar på hämtning av grovavfall utgår årsavgift per behållartyp, be-

hållarvolym och hämtintervall enligt nedan. Extra avgift för eventuellt tung hantering och extra 

hämtning tillkommer. 
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G2 Grovavfall flerfamiljshus, abonnemang 

Behållare Volym 12 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 
Extra 

hämtning 

Kärl 660        2 265 kr      3 926 kr      7 702 kr      15 402 kr       416 kr  

Container 3 m3        9 059 kr    16 609 kr    33 219 kr      66 437 kr       823 kr  

Container 6 m3      13 208 kr    24 159 kr    48 317 kr      96 634 kr    1 436 kr  

Container 8 m3      16 609 kr    30 199 kr    60 396 kr    120 791 kr    1 843 kr  

Tung hantering grovavfall 424 kr per kubikmeter   

Tung hantering el-avfall 424 kr per kubikmeter   

Tung hantering textilier 424 kr per kubikmeter   

 

Överfulla behållare och löst avfall som får plats i avfallsbehållare för grovavfallsinsamling men 

som placerats utanför avfallsbehållare hämtas inte. För avfall som inte är lämpligt att lägga i en 

behållare, t.ex. en soffa, utgår pris per m3 för tung hantering. Minsta volym som fakturas är 

1 m³. 

Budning 

För flerfamiljshus som budar på hämtning av grovavfall utgår avgift per behållartyp, behållarvo-

lym och hämtning. Extra avgift för eventuell tung hantering och hyra tillkommer.  

G3   Grovavfall flerfamiljshus, budning 

Behållare Volym Hyra per år 
Avgift per 

tömning 

Kärl 660 l        867 kr       416 kr  

Container 3 m3     5 025 kr       823 kr  

Container 6 m3     5 428 kr    1 436 kr  

Container 8 m3     5 830 kr    1 843 kr  

Tung hantering grovavfall 424 kr kr/m³ 

Tung hantering elavfall 424 kr kr/m³ 

 

Överfulla behållare och löst avfall som får plats i avfallsbehållare för grovavfallsinsamling men 

som placerats utanför avfallsbehållare hämtas inte. För grovavfall som inte är lämpligt att lägga 

i en behållare, t.ex. en soffa, utgår pris per m3 för tung hantering. Minsta volym som fakturas är 

1 m³. 

Tillfällig utställd container med grovavfall 

För flerfamiljshus som tillfälligt behöver hyra container för grovavfall utgår avgift per avfalls-

behållare, behållarvolym och hyra per påbörjat dygn. Avgift för utställning och hämtning till-

kommer. 

G4   Grovavfall flerfamiljshus, tillfällig utställning 

Behållare Volym Hyra per dygn 
Utställning och 

hämtning  
Container 10 m3        46 kr      2 265 kr  

Container 15 m3        61 kr      2 567 kr  

Container 20 m3        76 kr      3 399 kr  

 

Tillfälligt utställd container för grovavfall får hyras i maximalt fjorton dygn. Fastighetsinneha-

varen ska ombesörja eventuella polistillstånd som kan behövas vid utställning av container på 

offentlig mark.   
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H Hämtning av trädgårdsavfall och fallfrukt 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare i enfamiljshus och mindre flerfamiljshus kan be-

ställa hämtning av trädgårdsavfall genom budning eller säsongsabonnemang.  

Säsongsabonnemang 

För fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare i enfamiljshus och mindre flerfamiljshus ut-

går årsavgift per hämtintervall. Avgift för eventuell extra hämtning tillkommer.  

H1 Trädgårdsavfall, abonnemang 

Behållare Volym 8 ggr/år 17 ggr/år 

Kärl 370 729 kr 1 389 kr 

Extra hämtning, per hämtningstillfälle 317 kr  
 

Kärlet för trädgårdsavfall ska på hämtningsdagen vara utställt senast klockan 07:00.  

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare som abonnerar på säsongshämtning av trädgårds-

avfall kan sortera ut fallfrukt under säsong till lägre avgift. 

 

Budning 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare i enfamiljshus och mindre flerfamiljshus kan 

buda hämtning av trädgårdsavfall. Avgift utgår per hämtning och volym. Minsta volym som 

faktureras är 1 m³. Avgift för eventuell komposterbar papperssäck tillkommer.  

H2 Trädgårdsavfall, budning 

Hämtningsavgift per hämtning 220 kr 

Avgift per m3 205 kr 

Komposterbar papperssäck (inkl. leverans) 227 kr 

 

Trädgårdsavfallet ska vara förpackat i komposterbar papperssäck utan inbyggd plast.  

 

Säsongshämtning av fallfrukt 

För fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare som beställer säsongshämtning av fallfrukter 

utgår årsavgift per säsong. Avgift för eventuell extra hämtning tillkommer.  

För fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare som sorterar matavfall eller abonnerar på sä-

songshämtning av trädgårdsavfall utgår en lägre avgift för säsongshämtning av fallfrukter.  

H3 Hämtning av fallfrukt, abonnemang i storsäck 

Behållare Volym 
8 ggr/år 8 ggr/år 

sorterar sorterar ej 

Storsäck 1 m3 729 kr 1 389 kr 

Extra hämtning, per hämtningstillfälle 317 kr 0 kr 0 kr 

Felsortering 76 kr per felsorterad storsäck och tillfälle 

 

Säck för insamling av fallfrukt ska placeras på en plats i samråd med tekniska nämnden. Säcken 

för fallfrukt får inte innehålla utsorterat trädgårdsavfall eller utsorterat matavfall. Om så inte 

sker betraktas storsäcken som osorterad och en avgift för felsortering utgår.  
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I Hämtning av returpapper 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare i enfamiljshus kan beställa hämtning av returpap-

per som hämtas i 140 liters kärl. För tjänsten utgår årlig avgift enligt nedan. Avgift för eventuell 

extra hämtning och inköp av nytt returpapperskärl tillkommer.  

I   Insamling av returpapper 

Behållare Volym 12 ggr/år 

Kärl 140 341 kr 

Köp av kärl inklusive utställning 808 kr 

Extra hämtning, per hämtningstillfälle 227 kr 

 

Kärlet för returpapper ska på hämtdagen vara utställt senast klockan 07:00.  

J  Hämtning av textilier från enfamiljshus och flerfamiljshus 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare i enfamiljshus och flerfamiljshus kan lämna ut-

sorterade textilier för återanvändning eller återvinning. Utsorterade textilier hämtas från enfa-

miljshus i 160 liters säckar. I flerfamiljshus ska utsorterade textilier förvaras i behållare för tex-

tilinsamling.  

J 1 Hämtning av textilier från enfamiljshus 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare i enfamiljshus kan buda hämtning av utsorterade 

textilier. Avgift utgår per hämtning och antal utställda 160 liters säckar.  

J1   Textilier enfamiljshus, budning 

Enfamiljshus, framkörning 220 kr 

Pris per säck, max 160 liter 61 kr 

 

Säckar med utsorterade textilier ska tydligt märkas med information där det framgår att säck-

arna innehåller utsorterade textilier. Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren öns-

kar att textilier återvinns istället för återanvänds ska säcken märkas med ett tydligt kryss (X).  

J2 Hämtning av textilier från flerfamiljshus 

Fastighetsinnehavare i flerfamiljshus kan buda hämtning av utsorterade textilier. Utsorterade 

textilier ska förvaras i behållare för textilinsamling. Avgift utgår per hämtad behållare.  

J2   Textilier flerfamiljshus, budning 

Flerfamiljshus, per hämtning 755 kr 

Hyra för behållare, per år (ca 1m³) 1 813 kr 

 

Överfulla behållare och lösa säckar med textilier som får plats i avfallsbehållare för textilinsamling 

men som placerats utanför avfallsbehållare hämtas inte. 
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K Hämtning av elavfall 

 

K1 Hämtning av elavfall från enfamiljshus 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare i enfamiljshus kan buda hämtning av elavfall. 

Avgift utgår per hämtning och volym. Minsta volym som faktureras är 1 m3.  

K1 Elavfall enfamiljshus, budning 

Hämtning, per gång 220 kr 

Avgift per m3 204 kr 

Elavfallet ska förvaras i väderskyddat emballage.  

 

K2 Hämtning av elavfall från flerfamiljshus 

Fastighetsinnehavare kan buda eller abonnera på hämtning av elavfall. Elavfallet ska vara förva-

rat i behållare avsedd för elavfallsinsamling enligt nedan. 

Abonnemang 

För flerfamiljshus som abonnerar på hämtning av elavfall utgår avgift per behållare och hämtin-

tervall enligt nedan: 

K2 a   Elavfall flerfamiljshus, abonnemang 

Behållare 12 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 
Extra töm-

ning 

Nätbur ca 1 m³ 3 285 kr 7 118 kr 14 231 kr 424 kr 

Tung hantering 424 kr/m³ 

 

Överfulla behållare och löst avfall som får plats i avfallsbehållare för elavfallsinsamling men 

som placerats utanför avfallsbehållare hämtas inte. För avfall som inte är lämpligt att lägga i en 

behållare, t.ex. vitvaror, utgår pris per m3 för tung hantering. Minsta volym som fakturas är 

1 m³. 

Budning 

För flerfamiljshus som budar på hämtning av elavfall utgår avgift per behållare, hämtning enligt 

nedan. Avgift för eventuell tung hantering och hyra av behållare tillkommer.  

Överfulla behållare och löst avfall som får plats i avfallsbehållare för elavfallsinsamling men 

som placerats utanför avfallsbehållare hämtas inte. För elavfall som inte är lämpligt att lägga i 

en behållare, t.ex. vitvaror, utgår pris per m3 för tung hantering. Minsta volym som fakturas är 

1 m³. 

K2 b   Elavfall flerfamiljshus, budning 

Hämtningsavgift per bur 424 kr 

Hyra av bur, per år 1663 kr 

Tung hantering 424 kr/m³ 

 



Danderyd kommuns avfallstaxa 

27 

 

L Hämtning av latrin och slam 

L1 Hämtning av latrin 

Hämtning av latrin sker efter budning och inkluderar latrinbehållare. Hämtning av extra latrin-

behållare avser hämtning av extra utställd latrinbehållare vid samma tillfälle och från samma 

fastighet. Avgift utgår per hämtning enligt nedan. Avgift för extra utställd latrinbehållare till-

kommer.  

L1   Latrin 

Hämtningsavgift, 1: a kärl 755 kr 

Extra utställd latrinbehållare, per behållare 379 kr 

 

L2 Hämtning av slam 

Hämtning av slam från två- och trekammarbrunnar, slamavskiljare, enskilda reningsverk samt 

slutna tankar från hushåll sker efter budning. Avgift utgår per behållarvolym och tömning. Vid 

behov av akut tömning och högre sughöjd än 6 m tillkommer extra avgift. Avgift utgår även vid 

eventuell bomkörning.  

L2   Slamtömning budning 

Behållare Volym Avgift per tömning 

Tank 0–3 m3 1 531 kr 

Tank 3,1–6 m3 2 654 kr 

Tank > 6 m3 472 kr/påbörjad m3 

Bomkörning 6 041 kr 

Akut tömning 3 021 kr 

Sughöjd över 6m (per tömning) 663 kr 

 

Akut tömning utförs inom 24 timmar. Maximal slanglängd är 10 meter. 

M Byte av kärl, rengöring av avfallsbehållare och tillbehör till av-

fallsbehållare 

Fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare och verksamheter kan beställa byte av avfallskärl, lås 

till avfallskärl och rengöring av avfallsbehållare mot avgift enligt nedan.  

M  Byte eller rengöring av kärl 

Byte av kärl (vid abonnemangsbyte) 379 kr 

Lås till kärl inkl. montering 1 889 kr 

Lock-i-lock, inkl. montering 557 kr 

Rengöring av kärl, pris per kärl 424 kr 

Slamsugning av nedgrävd behållare, pris per behållare 8 306 kr 
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N Farligt avfall 

Hushåll i enfamiljshus och flerfamiljshus kan beställa hämtning av farligt avfall och smått el-

avfall genom personlig överlämning till renhållaren. Kostnadsfritt året runt.  

N   Dörrhämtning Farligt avfall 

Hämtning 0 kr 

 

För att hämtning ska kunna utföras krävs personlig överlämning mellan avfallsinnehavaren och 

renhållningspersonal. Det farliga avfallet inkl. smått elavfall ska förpackas väl och vara märkt 

med innehåll.  

O Utrustning för matavfallsinsamling 

 

O1 Enfamiljshus 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare i enfamiljshus kan beställa extra utrustning för 

matavfallsinsamling än vad som ingår i abonnemanget för matavfallsinsamling enligt avgifterna 

nedan:  

O1 Enfamiljshus, extra utrustning för matavfallsinsamling 

Startpaket inkl. leverans 216 kr 

Påshållare inkl. leverans 151 kr 

Matavfallspåsar för ett år inkl. leverans 170 kr 

 

O2 Flerfamiljshus  

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare i flerfamiljshus kan beställa extra utrustning för 

matavfallsinsamling än vad som ingår i abonnemanget för matavfallsinsamling enligt avgifterna 

nedan: 

O2 Flerfamiljshus, extra utrustning för matavfallsinsamling 

Startpaket inkl. leverans 216 kr 

Påshållare inkl. leverans 151 kr 

Matavfallspåsar för ett år inkl. leverans 170 kr 

Vägghållare inkl. leverans 1 287 kr 

Montering av vägghållare, pris per timme 1 416 kr 

 

O3 Verksamheter 

Verksamheter kan beställa extra utrustning för matavfallsinsamling än vad som ingår i abonne-

manget för matavfallsinsamling enligt avgifterna nedan: 

O3 Verksamheter, extra utrustning för matavfallsinsamling 

Startpaket (som för hushåll) inkl. leverans 216 kr 

Påshållare (som för hushåll) inkl. leverans 151 kr 

Matavfallspåsar, 9 liter (160 st) 170 kr 

Matavfallspåsar, 45 liter (per påse) 10 kr 

Vägghållare inkl. leverans 1 287 kr 

Montering av vägghållare, pris per timme 1 416 kr 

 



Danderyd kommuns avfallstaxa 

29 

 

 Avgifter vid undantag 

För fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare som blivit beviljade uppehåll i hämtningen av 

kärl- och säckavfall eller som av tekniska nämnden blivit anvisade att ändra sin avfallshantering 

eller att dela på avfallsbehållare med andra fastigheter utgår minimiavgift enligt nedan. 

P   Minimiavgift, per år 

Minimiavgift, per hushåll 794 kr 

 

 Övriga avgifter 

Andra avfallslösningar än vad kommunen tillhandahåller idag kan medges efter godkännande av 

tekniska nämnden och enligt bestämmelserna i kommunens föreskrifter om avfallshantering. 

För särskilda hämtningstjänster av engångskaraktär som kräver speciallösningar och som inte 

motsvaras av någon av kategorierna i avfallstaxan utgår avgift enligt nedan: 

Q   Övriga avgifter, per tillfälle 

Administrativa merkostnader 380 kr per timme 

Lyftdumperbil inkl. chaufför 1 286 kr per timme 

Lastväxlarbil inkl. chaufför 1 397 kr per timme 

Rörlig avgift 4,49 kr per kg osorterat kärl- och säckavfall 

Rörlig avgift 3,83 kr per kg sorterat kärl- och säckavfall 

Rörlig avgift 2,96 kr per kg utsorterat matavfall 

Rörlig avgift 3,83 kr per kg förpackat matavfall 

 

 


