
HÄR PRESENTERAR VI TJÄNSTER FÖR AVFALLSHÄMTNING 
FÖR DIG SOM BOR I ENFAMILJSHUS I KOMMUNEN.
Det är kommunen som ansvarar för att samla in kommunalt avfall från hushåll 
och verksamheter. Avfallet hämtas av kommunens upphandlade entreprenör. 
Det kommunala avfallsbolaget SÖRAB tar sedan hand om avfallet och ser till 
att det återvinns eller återbrukas. 

Du kan alltid hitta information på danderyd.se/avfall

DANDERYDS
KOMMUN

Avfallstjänster för dig 
i Danderyds kommun 

ENFAMILJSHUS

Guide
ALLT DU 

BEHÖVER 
VETA!



DU KAN VÄLJA MELLAN:
• Sorterat abonnemang 

Abonnemanget innebär att du 
sorterar matavfall och restavfall för sig. 

• Osorterat abonnemang 
Abonnemanget innebär att du blandar  
mat- och restavfall.

Det matavfall du sorterar ut betalar du ingen vikt-
avgift för - det gör det sorterade abonnemanget 
till det billigaste! Det är även det mest miljösmarta 
och populära abonnemanget i Danderyd. 
 

Hämtning 
av mat- och restavfall

Precis som i alla kommuner 
gäller såklart att förpackningar 
och tidningar ska källsorteras! 
Läs mer på sidan 10.

Vad gäller för hemkompost?  
Läs mer på danderyd.se/hemkompost 

DU KAN VÄLJA MELLAN:
• 13, 26, 39 eller 52 hämtningar per  

år om du sorterar matavfall.
• 26, 39 och 52 om du har osorterat  

abonnemang.

Det betyder att ju mindre restavfallskärl,  
färre hämtningar och lättare vikter i kärlet  
desto bättre både för din plånbok och 
för miljön. Om du dessutom sorterar 
matavfall blir kostnaden ännu lägre 
eftersom viktavgiften för matavfall är 0 kr.

På danderyd.se/avfallstaxa kan du beräkna 
din avfallskostnad och laborera med olika 
alternativ.

Så kan du påverka 
din avfallskostnad

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för avfallshämtning. Du betalar en fast avgift samt en viktavgift. Den fasta avgiften baseras på hur 
ofta du vill ha avfallshämtning och hur stort restavfallskärl du vill ha. Den 
vanligaste storleken är 190 liters kärl.

(Kärlets storlek + antal hämtningar) + avfallsvikt = din avfallskostnad

VILKET ÄR DET BILLIGASTE 
ABONNEMANGET? 
Det är hämtning var fjärde 
vecka (13 gånger per år)  
med matavfallssortering. 
Inga kostnader tillkommer 
för sorteringsutrustningen.
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Billigast och bäst för miljön!



 

Tilläggstjänster 
– extra service i vardagen
Gör din vardag enklare med någon av våra tilläggstjänster.

Tilläggstjänster är frivilliga tjänster 
som du kan beställa vid behov till 
en kostnad enligt gällande avfalls- 
taxa. Det finns tre sorters tjänster: 
abonnemangstjänster, budade tjäns-
ter (enstaka hämtningar) och övriga 
tjänster. Särskilda regler gäller för 
Tranholmen och Stora Skraggen.

ABONNEMANGS-
TJÄNSTER
• Fallfrukt
• Returpapper
• Trädgårdsavfall

BUDADE TJÄNSTER 
• Bygg- och  

rivningsavfall
• Elavfall
• Fallfrukt
• Farligt avfall
• Grovavfall
• Trädgårdsavfall

KOM IHÅG! 
Du också kan lämna avfallet själv  
på återvinningscentralen, gäller ej 
mat- och restavfall.

VAD HÄNDER MED  
MATAVFALLET?

Matavfallet blir till biogas som  
till exempel bussar och bilar kan köras 

på. Det blir också biogödsel, en fin 
växtnäring till åkrar och odlingar. Ett 
riktigt smart kretslopp helt enkelt!
Men kom ihåg att det allra bästa  
är när matrester hamnar i magen  

istället för i matavfallet.
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BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL 
(Budad tjänst)
Material från bygg-och rivningsarbeten 
ska sorteras ut som minst i: trä, mineraler 
(betong, tegel, klinker, keramik eller sten), 
metall, glas, plast och gips. 

SÅ FUNKAR DET:
Genom kommunen kan du få bygg- och riv-
ningsavfall hämtat i storsäck eller container. 
Detta om du själv utfört egna rivnings- eller 
renoveringsarbeten.

ELAVFALL
(Budad tjänst)
Elprylar innehåller flera ämnen som är 
skadliga för människor och miljön om de 
hamnar i naturen. Därför är det viktigt att 
de hanteras på ett visst sätt. 

SÅ FUNKAR DET: Du kan buda en hämt-
ning av elavfall, till exempel ett trasigt kyl-
skåp eller en diskmaskin som hämtas vid 
tomtgräns i anslutning till tomtingång/-in-
fart eller på anvisad plats. 

BRA ATT VETA: Småelektronik kan även
lämnas till Returkassen eller till skåpet  
Samlaren som finns i kommunen. Se  
danderyd.se/karta. Alla butiker som säljer 
elektroniska produkter har dessutom en 
skyldighet att ta emot elavfall till viss del. 
Läs mer på danderyd.se/elavfall.

Detta kan vi hämta

TRÄDGÅRDSAVFALL 
(Abonnemangstjänst och budad tjänst)
Löv, gräs och kvistar är exempel på 
trädgårdsavfall. I första hand rekommen-
deras kompostering på egen fastighet. 
Då kan den värdefulla kompostjorden 
användas i egna odlingskretslopp.

SÅ FUNKAR DET: Du kan välja mellan
abonnemang på 8 eller 17 hämtningar 
per säsong. Du får då ett 370-liters kärl 
där du kan lägga smått trädgårdsavfall 
som gräs och löv (ej fallfrukt). Träd-
gårdskärlet töms från april till oktober/
november beroende på val av abonne-
mang. 

BRA ATT VETA: Istället för abonnemang
kan du beställa enskilda hämtningar ge-
nom budning. Trädgårdsavfallet samlar du 
då i komposterbara papperssäckar (utan 
inbyggd plast). Det finns även möjlighet 
att tillfälligt hyra en container på 
10, 15 eller 20 kubikmeter 
i upp till två veckor.

FALLFRUKT 
(Abonnemangstjänst och budad tjänst)
Varje höst ruttnar stora mängder frukt bort  
i svenska villaträdgårdar. I Danderyds 
kommun finns istället möjlighet att   
beställa hämtning av fallfrukten. Den  
kan då göra nytta och återvinnas  
till biogas och biogödsel.

SÅ FUNKAR DET:
Hämtning av fallfrukt  
sker i storsäck. Du kan 
beställa upp till 4 
hämtningar mellan  
september–december 
till ett fast pris.

BRA ATT VETA:
Istället för abonnemang kan  
du beställa enskilda hämtningar 
genom budning.

RETURKASSEN  
FÖR FARLIGT AVFALL 
(Budad tjänst)
Målarfärg, nagellack, kemikalier och be-
kämpningsmedel innehåller ämnen som 
kan vara skadliga för människors hälsa 
eller för miljön. 

SÅ FUNKAR DET: Genom tjänsten
Returkassen kan du få ditt farliga avfall, 
inklusive småelektronik, hämtat vid dör-
ren helt kostnadsfritt. Avfallet ska packas 
så att det får plats i två matkassar där 
kemikalier och elektronik hålls separerat 
i varsin kasse som sedan lämnas över till 
avfallshämtaren. Beställ hämtning på  
danderyd.se/returkassen.

VIKTIGT ATT VETA 
Det finns många aktörer som erbjuder 
sig att hämta avfall. Genom att anlita 
kommunen för borttransport så följer 
du lagstiftningen på området och kan 
vara säker på att avfallet tas omhand 
på ett miljöriktigt sätt.

!
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PRISER 
HITTAR DU I VÅR 

PRISLISTA ELLER PÅ 
danderyd.se/avfall

GROVAVFALL 
(Budad tjänst)
Grovavfall är avfall som normalt uppkom-
mer i ett hushåll men som är för stort 
för att läggas i det vanliga avfallskärlet. 
Exempel på grovavfall är trasiga möbler 
och stekpannor.

SÅ FUNKAR DET: Genom att buda 
hämtning av grovavfall får du det hämtat 
vid tomtgräns i anslutning till tomtingång/
infart. Avfallslämnaren får maximalt lämna 
2 kubikmeter grovavfall per hämtnings-
tillfälle. Det finns även möjlighet att, mot 
en avgift, tillfälligt hyra en container på 10, 
15 eller 20 kubikmeter i upp till två veckor.

RETURPAPPER 
(Abonnemangstjänst)
Till returpapper räknas bland annat skriv-
papper, ritpapper, pocketböcker samt tid-
ningar och broschyrer. Genom att sortera 
och lämna returpapper till återvinning kan 
du bidra till ett mer hållbart samhälle. 

SÅ FUNKAR DET: Hämtning sker i kärl 
(140 liter) för returpapper som du köper 
av kommunen. Du väljer om du vill ha 
hämtning 6 eller 13 gånger per år.

BRA ATT VETA: Returpapper kan 
även lämnas till återvinningsstationer 
i kommunen. Du kan hitta dem på  
danderyd.se/karta.

Kostnadsfri 
tjänst !

Kostnadsfri 
tjänst !

Visste du att kommunen också kan  
hämta slam och latrin. För mer infor-
mation se danderyd.se/slamlatrin



GÅNGAVSTÅNDSTILLÄGG
Kärl för mat- och restavfall hämtas utan 
extra kostnad inom 10 meter från sop-
bilens uppställningsplats. Genom gång-
vägstillägg kan du även betala för att få 
dem hämtade upp till 50 meter (förutsatt 
godkänd dragväg).

Övriga tilläggstjänster
KÄRLTVÄTT
Genom kommunen kan du få ditt kärl 
tvättat. På så sätt minskar du risken för 
ohyra eller att avfallspåsar fastnar i kärlet.

LOCK-I-LOCK
Har du besvär med att avfallets lock 
måste öppnas från ”fel” håll? I så fall kan 
du beställa ett så kallat lock-i-lock. Då 
kan du öppna kärlet från två håll.

LÅS TILL AVFALLSKÄRL
Finns det risk för att obehöriga slänger 
avfall i ditt avfallskärl? I så fall kan du 
beställa lås på kärlet.

TACK FÖR GOTT 
SAMARBETE!

Kom ihåg att du som fastighetsinnehavare 
har ansvar för att det ska vara enkelt för 

avfallspersonalen att tömma ditt kärl. Det 
betyder att det ska vara halkbekämpat 
och skottat på vintern. Kärlet ska enkelt 
kunna rullas ut till gatan. Se till att det 
inte är för tungt lastat. Kom också ihåg  

att klippa häckar och buskar. På så 
sätt kan vi köra i ditt kvarter på 

ett säkert sätt!
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LÄKEMEDEL OCH MEDICINER
Lämnas in på ditt närmaste apotek. Till 
apoteken lämnar du också kanylburkar 
och kan även få nya burkar kostnadsfritt. 

KOSMETIKA
Danderyds kommun har ett samarbete 
med Åhléns i Mörby C där du kostnads-
fritt kan lämna in gammal kosmetika i 
förpackning eller uppmärkt.

ÅTERBRUK
Saker som någon annan kan få glädje  
av kan till exempel lämnas till SÖRABs 
vanliga och mobila återvinningscentraler. 

Här kan du 
lämna övrigt avfall

KLÄDER OCH ANDRA TEXTILIER
Human bridge-behållare för både hela 
och trasiga textilier finns på olika platser 
i kommunen. Du hittar dem på  
danderyd.se/karta.

SPILLFETT FRÅN HUSHÅLL 
Torka ur stekpannan med hushållspapper 
och släng bland restavfallet eller häll oljan 
i till exempel en PET-flaska och lämna till 
vanlig eller mobil återvinningscentral. 

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
Som privatperson kan du lämna sorterat 
bygg- och rivningsavfall till SÖRABs åter-
vinningscentraler. Observera att SÖRAB 
har olika regler beroende på typ av fordon 
som används vid avfallslämning. Kolla 
sorab.se innan ditt besök! Om du anlitar 
någon aktör för bortforsling, säkerställ då 
att denne lämnar avfallet på rätt ställe.

FÖRPACKNINGAR 
Du kan lämna förpackningar till SÖRABs 
vanliga eller mobila återvinningscentraler 
och till återvinningsstationer i kommunen. 
Se platser på danderyd.se/karta. 

MOBIL ÅTERVINNINGSCENTRAL
Den mobila återvinningscentralen är till  
för dig som har mindre mängder avfall  
att lämna till återvinning och inte kan ta 
dig till en vanlig återvinningscentral. Den 
besöker olika platser i kommunen enligt 
fastställt schema. På danderyd.se/mavc 
kan du läsa mer om tjänsten och hitta  
aktuellt schema.

VANLIG ÅTERVINNINGSCENTRAL
På någon av SÖRABs återvinningscentraler 
kan du som privatperson lämna allt avfall, 
förutom mat- och restavfall, mediciner och 
kanylburkar, utan extra kostnad. För de 
flesta invånarna i Danderyd är den närmaste 
återvinningscentralen Hagby, i Täby kommun 
eller Stockby Returpark på Lidingö. 
Läs mer på sorab.se

Välkommen 
till återvinningscentralen!

10



DANDERYDS
KOMMUN

KOMMUNENS KUNDTJÄNST  
FÖR AVFALL
Via kundtjänst kan du få svar på frågor 
och hjälp med att beställa avfallstjänster
Telefon: 08-408 080 70
E-post: avfall@danderyd.se 

ENKELT MED E-TJÄNST
Du kan också beställa flera av kommu-
nens tjänster för avfall via danderyd.se/
abonnemang. Här kan du även beräkna 
din avgift för avfallshämtning beroende på 
abonnemang och hämtningsintervall.

Vid frågor och för beställning
PRENUMERERA PÅ SKRÄPPOSTEN
Kommunens digitala kundblad Skräp-
posten ger dig koll på var den mobila 
återvinningscentralen stannar och ger 
dig dessutom den senaste informationen 
om återvinning, avfall och återbruk i 
kommunen. Kundbladet skickas en 
gång i månaden. Registrera din  
e-postadress på danderyd.se/mavc.

EN AVFALLSPLAN FÖR FRAMTIDEN
Det ska vara lätt att göra rätt. Det är namnet på  
kommunens avfallsplan. Det är ett styrdokument  
för avfallshanteringen som har tagits fram tillsammans 
med åtta andra norrortskommuner. Avfallsplan 
2021–2032 har tydligt fokus på cirkulär ekonomi  
och ligger i linje med FNs hållbarhetsmål, generations-
målet och de nationella miljökvalitetsmålen.

VILKA REGLER GÄLLER?
Vad gäller för hämtningsvägar och placering av kärl? Vilka krav ställs på fastighetsägare? 
Vad är entreprenörens uppdrag? I kommunens föreskrifter för avfallshantering finns  
bestämmelser för avfall samlat och definierat. Läs mer på danderyd.se/avfallsforeskrifter.

Tack for att du bidrar till en battre miljo i Danderyds kommun


