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GENERELLA BESTÄMMELSER 

Erläggande av renhållningsavgift 

Avgiftsskyldighet föreligger i enlighet med miljöbalken, kap 27, 4-6 §§. 
 
Avgiften är årlig och bestämd till det belopp som behövs för att täcka nödvändiga 
kapital- och driftskostnader för renhållningen. Avgiften avser perioden 1 januari - 31 
december och fakturering sker helårsvis eller halvårsvis. Sker inte betalning i tid som 
anges i faktura skall ränta erläggas enligt 6 § räntelagen (1975:635). Vid utebliven 
betalning och så länge skulden består kan hämtfrekvensen dras ned till lägsta möjliga 
nivå dock utan att risk för människors hälsa eller miljö uppstår. 
 
Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsinnehavare i Vaxholm stad. Med 
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare 
jämställs med fastighetsinnehavare. 
 
Avgiftsskyldigheten kan efter överenskommelse mellan Roslagsvatten AB och 
nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, överlåtas till 
nyttjanderättshavare. Överlåtelsen ska ske skriftligen och undertecknas av 
nyttjanderättshavaren. Roslagsvatten AB kan häva denna överlåtelse om 
nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden och meddelar då 
fastighetsinnehavaren att denne i fortsättningen ansvarar för avgifterna enligt denna 
taxa. 
 
Renhållningsavgiften för hushållsavfallet består av en fast grundavgift samt en rörlig 
avgift för insamling och behandling av hushållsavfallet. Avgiften ska erläggas till 
Vaxholmsvatten AB. 
Den fasta grundavgiften täcker bl.a. in kostnader för: 

• Miljöstationer 

• Grovavfallskampanj 

• Återvinningscentralen på Eriksövägen 

• Administration, genomförande av renhållningsordning, drifttillsyn, upphandling, 
abonnentinformation, kundtjänst, fakturering och planering för den framtida 
avfallshanteringen 

Den rörliga eller fasta insamlings- och behandlingsavgiften omfattar kostnader för 
tömning av behållare, omlastning samt transport och behandling av avfallet. 
Om inget annat anges redovisas taxan inklusive lagstadgad moms (25 %). 
För mer detaljerad information om storleken på respektive avgift, anmälan om ändrade 
hämtningsförhållanden såsom ändrad placering och storlek på behållare kontakta 
Roslagsvatten på tfn 08-540 835 40. 
 



  
 
 

 

 

Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallsslag skall 
Vaxholmsvatten AB bestämma avgiften i det enskilda fallet. 
 
Avgifter för tömning/hämtning av slam och fett finns att läsa i Taxa för hämtning av slam 
och fett i Vaxholms stad. Taxan finns att hämta på www.roslagsvatten.se, den går även 
att beställa från Roslagsvatten AB på telefon 08-540 835 40.  
 
Avfallstaxan är uppdelad i två huvudkategorier:  
 
Till Fastlandet hör utöver fastlandet samtliga öar i Vaxholm stad med fast broförbindelse 
till fastlandet. Trafikverkets bilfärja likställs med broförbindelse. Till fastlandet räknas 
därmed även Rindö, Skarpö, Resarö och Tynningö. 
 
Till Skärgården hör samtliga öar i Vaxholm stad utan fast broförbindelse med fastlandet.  
Detta är en generell beskrivning, avgörande för vilken kategori abonnenten tillhör beror 
på vilket sätt insamling sker. Om insamling på fastlandet inte kan ske genom det fasta 
vägnätet utan hämtning sker från sjön är taxa under kategori Skärgården tillämplig.  
Likaså om abonnenter i skärgården har sina avfallsbehållare placerade på fastlandet i 
anslutning till farbar väg är kategori Fastlandet tillämplig.  
Det är inte möjligt att starta upp nya abonnemang som innebär säckhämtning på 
Fastlandet.  
 
Val av abonnemang. Genom att sortera dina förpackningar och ha matavfallsinsamling 
eller kompost kan du spara pengar eftersom du då kan ha färre tömningar1. Ändringar av 
befintligt abonnemang är kostnadsfritt om anmälan sker innan fakturering. Annars utgår 
en administrativ avgift. Ändringar gör du genom att ringa Roslagsvattens kundservice på 
telefon 08-540 835 40. 
 

  

                                                           
1 För att kunna välja abonnemang med kompostering eller egen behandling krävs tillstånd till 
kompostering på aktuell fastighet som utfärdas av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. 
Blanketter erhåller du på www.srmh.se eller genom att ringa tfn 08-578 663 00. 



  
 
 

 

 

AVGIFTER  
I alla avgifter ingår moms. 

1 GRUNDAVGIFT FÖR FASTLAND OCH SKÄRGÅRD 
 

FASTIGHET GRUNDAVGIFT 

En- och tvåfamiljshus per bostad 1 462 kr/år 

Flerbostadshus, per lägenhet 900 kr/år 

Verksamheter 674 kr/år 

 

2 INSAMLINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER, EN- OCH TVÅFAMILJSHUS 
FASTLAND 

2.1 Kärlabonnemang med separat utsortering av matavfall 
Matavfall sorteras ut i kommunens utdelade papperspåse som läggs i det bruna kärlet om 140 
liter, alternativt sorteras ut i av SRMH2 godkänd kompost. Restavfall sorteras i kärl med volym 
140, 190, 240 eller 370 liter. Restavfall är det som är kvar när du sorterat ut matavfall och 
förpackningar, det vill säga brännbart avfall (grönt kärl). 
 
Inga nya abonnemang för säckhämtning bildas på fastlandet. Inga nya abonnemang med 
veckohämtning bildas för en- och tvåfamiljshus. 
 

ABONNEMANG PERMANENTBOENDE TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Kärl 140L restavfall, 13 ggr per år 
Kärl 140L matavfall, 30 ggr per år 

525 kr/år 

Kärl 140L restavfall, 30 ggr per år 
Kärl 140L matavfall, 30 ggr per år 

1 213 kr/år 

Kärl 140L restavfall, 52 ggr per år 
Kärl 140L matavfall, 30 ggr per år 

2 102 kr/år 

Kärl 190L restavfall, 13 ggr per år 
Kärl 140L matavfall, 30 ggr per år 

613 kr/år 

Kärl 190L restavfall, 30 ggr per år 
Kärl 140L matavfall, 30 ggr per år 

1 418 kr/år 

Kärl 190L restavfall, 52 ggr per år 
Kärl 140L matavfall, 30 ggr per år 

2 458 kr/år 

Kärl 240L restavfall, 13 ggr per år 
Kärl 140L matavfall, 30 ggr per år 

776 kr/år 

Kärl 240L restavfall, 30 ggr per år 
Kärl 140L matavfall, 30 ggr per år 

1 791 kr/år 

                                                           
2 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. 



  
 
 

 

 

Kärl 240L restavfall, 52 ggr per år 
Kärl 140L matavfall, 30 ggr per år 

3 104 kr/år 

Kärl 370L restavfall, 13 ggr per år 
Kärl 140L matavfall, 30 ggr per år 

1 197 kr/år 

Kärl 370L restavfall, 30 ggr per år 
Kärl 140L matavfall, 30 ggr per år 

2 761 kr/år 

Kärl 370L restavfall, 52 ggr per år 
Kärl 140L matavfall, 30 ggr per år 

4 786 kr/år 

 
Kunder som ej erbjudits matavfallssortering betalar samma avgift som abonnemang med 
matavfall enligt ovan. 
 

ABONNEMANG FRITIDSBOENDE  

april-november 

TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Kärl 140L restavfall, 8 ggr  
Kärl 140L matavfall, 8 ggr  

388 kr/år 

Kärl 140L restavfall, 17 ggr  
Kärl 140L matavfall, 17 ggr  

824 kr/år 

Kärl 190L restavfall, 8 ggr  
Kärl 140L matavfall, 8 ggr  

454 kr/år 

Kärl 190L restavfall, 17 ggr  
Kärl 140L matavfall, 17 ggr  

965 kr/år 

Kärl 240L restavfall, 8 ggr  
Kärl 140L matavfall, 8 ggr  

573 kr/år 

Kärl 240L restavfall, 17 ggr  
Kärl 140L matavfall, 17 ggr 

1 217 kr/år 

Kärl 370L restavfall, 8 ggr  
Kärl 140L matavfall, 8 ggr  

884 kr/år 

Kärl 370L restavfall, 17 ggr  
Kärl 140L matavfall, 17 ggr  

1 877 kr/år 

 
Kunder som ej erbjudits matavfallssortering betalar samma avgift som abonnemang med 
matavfall enligt ovan. 

  



  
 
 

 

 

2.2 Kärlabonnemang med osorterat avfall 

 
Abonnenten har aktivt valt att ej sortera ut matavfall.  

 

ABONNEMANG PERMANENTBOENDE TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT  

Kärl 140L, 30 ggr per år 2 329 kr/år 

Kärl 140L, 52 ggr per år 4 037 kr/år 

Kärl 190L, 30 ggr per år 2 724 kr/år 

Kärl 190L, 52 ggr per år 4 721 kr/år 

Kärl 240L, 30 ggr per år 3 441 kr/år 

Kärl 240L, 52 ggr per år 5 962 kr/år 

Kärl 370L, 30 ggr per år 5 304 kr/år 

Kärl 370L, 52 ggr per år 9 192 kr/år 

 

ABONNEMANG FRITIDSBOENDE 

april-november 

TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT  

Kärl 140L, 17 ggr 1 584 kr/år 

Kärl 190L, 17 ggr 1 851 kr/år 

Kärl 240L, 17 ggr  2 339 kr/år 

Kärl 370L, 17 ggr 3 606 kr/år 

 

2.3 Gemensamhetsabonnemang 

 
Gemensamhetsanläggning beviljas av Roslagsvatten efter avstämning med entreprenör. 
Roslagsvatten avgör i det enskilda fallet om matavfallsinsamling kan tillhandahållas eller inte. 
 

GEMENSAMHETSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Gemensamhetsanläggning  624 kr/år 

 
  



  
 
 

 

 

3. FLERFAMILJSHUS, GRUPPBEBYGGELSE SAMT VERKSAMHETER 
FASTLAND 
 

Matavfall hämtas från 140L kärl alternativt krantömmande behållare. Roslagsvatten tillhandahåller 
140L kärl. Abonnent tillhandahåller krantömmande behållare för matavfall.  

3.1 Kärlabonnemang för restavfall med separat utsortering av matavfall  
Restavfall sorteras ut i 190-660L kärl. Matavfall sorteras ut i 140L kärl alternativt krantömmande 
behållare. Behandling ingår. 
 

HELÅRSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT PER KÄRL 

30 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Kärl 190L restavfall 1 241 kr/år 2 151 kr/år - 

Kärl 240L restavfall 1 569 kr/år 2 718 kr/år 5 437 kr/år 

Kärl 370L restavfall 2 466 kr/år 4 275 kr/år 8 550 kr/år 

Kärl 660L restavfall 4 313 kr/år 7 477 kr/år 14 950 kr/år 

Kärl 140L matavfall3/ krantömmande 
behållare för matavfall < 3m3 

0 kr/år 0 kr/år 0 kr/år 

 
Kunder som ej erbjudits matavfallssortering betalar samma avgift som abonnemang med 
matavfall enligt ovan. 
För verksamheter som önskar insatssäck till 140 liters matavfallskärl hänvisas till valfri leverantör. 
Roslagsvatten kan bistå med kontaktuppgift. 

3.2 Kärlabonnemang med osorterat avfall 
 

Abonnenten har aktivt valt att ej sortera ut matavfall. Behandling ingår. 
 

HELÅRSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT PER KÄRL 

30 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Kärl 190L 2 562 kr/år 4 443 kr/år - 

Kärl 240L  3 238 kr/år 5 612 kr/år 11 224 kr/år 

Kärl 370L  4 991 kr/år 8 652 kr/år 17 303 kr/år 

Kärl 660L  8 904 kr/år 15 433 kr/år 30 865 kr/år 

 
  

                                                           
3  För abonnenter på Tynningö gäller abonnemanget från att matavfallsinsamling erbjudits 

Tynningö.  
 



  
 
 

 

 

3.3 Krantömmande behållare med separat utsortering av matavfall 

 
Krantömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som är bottentömmande. 
Behållaren ägs av abonnenten. Roslagsvatten ska godkänna behållartyp samt placering. Kostnad 
för insatssäckar ingår. 
 

HELÅRSABONNEMANG  TÖMNINGSAVGIFT PER BEHÅLLARE 

30 ggr/år 52 ggr/år 

≤ 3 m3 restavfall 15 683 kr/år 27 181 kr/år 

5 m3 restavfall 26 137 kr/år 45 303 kr/år 

Behållare matavfall 0 kr/år 0 kr/år 

 

3.4 Krantömmande behållare med osorterat avfall 

 
Krantömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som är bottentömmande. 
Behållaren ägs av abonnenten. Roslagsvatten ska godkänna behållartyp samt placering. Kostnad 
för insatssäck ingår. 
 

HELÅRSABONNEMANG  TÖMNINGSAVGIFT PER BEHÅLLARE 

30 ggr/år 52 ggr/år 

≤ 3 m3 osorterat avfall 32 375 kr/år 56 117 kr/år 

5 m3 osorterat avfall 53 959 kr/år 93 529 kr/år 

 

3.5 Storbehållare med separat utsortering av matavfall 

 
Avgifterna gäller tömning samt behandling av restavfall i storbehållare (container). Storbehållare 
ingår i abonnemanget. Matavfall sorteras ut separat. Matavfall kan hämtas från 140L kärl 
alternativt krantömmande behållare. Roslagsvatten tillhandahåller 140L kärl. Abonnent 
tillhandahåller krantömmande behållare för matavfall. 
 

STORLEK TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT  

30 ggr/år 52 ggr/år 

Storbehållare 3,5 m3 27 443 kr 47 586 kr 

Storbehållare 6 m3 47 046 kr 81 545 kr 

Storbehållare 8 m3 62 728 kr 108 726 kr 

Storbehållare 10 m3 78 409 kr 135 909 kr 

 

  



  
 
 

 

 

3.6 Storbehållare, abonnemang för osorterat avfall 

 
Avgifterna gäller tömning samt behandling av restavfall i container som töms med 
baklastande sopbil. Behållaren tillhandahålls av abonnenten.  
 

CONTAINERSTORLEK TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT  

30 ggr/år 52 ggr/år 

Storbehållare 3,5 m3 56 657 kr 98 206 kr 

Storbehållare 6 m3 97 125 kr 168 352 kr 

Storbehållare 8 m3 129 501 kr 224 468 kr 

Storbehållare 10 m3 161 876 kr 280 586 kr 

 

3.7 Säckabonnemang 

 
Tjänsten gäller endast befintliga abonnemang. Inga nya abonnemang kan bildas. Abonnenten 
tillhandahåller säck. 
 

HELÅRSABONNEMANG HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

52 ggr/år 104 ggr/år 

Hämtning av plastsäck, 210 L, 52 ggr 9 299 kr/år 18 599 kr/år 

 

4 EXTRA TJÄNSTER EN- OCH TVÅFAMILJSHUS, FLERBOSTADSHUS OCH 
VERKSAMHETER FASTLAND 
 

TJÄNST AVGIFT  

Extra tömning av kärl och säck, även matavfall. Utförs inom 3 
arbetsdagar från beställning. 

172 kr/kärl eller säck 

Hämtning av extra säck vid ordinarie tömning.  44 kr/säck 

Hämtning betald säck 160L. Endast för verksamheter. 
Abonnemang krävs. Rulle per 10 säckar.  

860 kr/rulle 

Tvätt av kärl, 140L-660L  919 kr/kärl 

Gravitationslås inklusive montering 806 kr/lås 

Resa för montering på plats ute hos kund 1 326 kr 

Lock i lock, 660 L, ink montering 2 213 kr 

Lock i lock 140-370 L, ink montering 1 051 kr 

Gångavståndstillägg för säck, avgift per påbörjad 10 meter-
sträcka, utöver 10 meter 

4 kr/10 meter 

Gångavståndstillägg för kärl, avgift per påbörjad 10 meter-
sträcka, utöver 10 meter 

7 kr/10 meter 

 



  
 
 

 

 

5 GROVAVFALL FASTLAND 
 
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralen, Eriksö. Öppettider samt information om 
vad som kan lämnas återfinns på Roslagsvattens hemsida. Båt, bil och byggavfall räknas 
inte som grovavfall. Roslagsvatten erbjuder även tilläggstjänster enligt nedan. 

5.1 Abonnemang  

 
Tjänsten kan nyttjas av flerfamiljshus. Avgifterna gäller abonnemang för hämtning och behandling 
av grovavfall.  
 

BEHÅLLARE TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT  
PER KÄRL  

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Abonnemang 660L kärl 2 856 kr 5 712 kr 11 424 kr 

Extra tömning, per 660L kärl, kr per tillfälle 
inklusive tömning och behandling, hämtas 
inom 7 arbetsdagar 

255 kr 

  

5.2 Budning storsäck 
Tjänsten kan nyttjas av en- och tvåfamiljshus, flerbostadshus samt verksamheter. Storsäck kan 
fyllas med 1 m3 grovavfall. Båt, bil och byggavfall räknas inte som grovavfall. I avgiften ingår 
hämtning och behandling. Storsäck tillhandahålls av abonnenten. 
 

BEHÅLLARE TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT  

Storsäck 1 m3 862 kr/säck 

 

6 KYL- OCH VITVAROR FASTLAND 

6.1 Budning 
I grundavgiften för en- och tvåfamiljshus ingår en årlig kostnadsfri hämtning av kyl- och vitvaror 
vid ett tillfälle. En- och tvåfamiljshus kan utöver detta beställa hämtning av vitvaror/kyl/frys från 
fastighet enligt avgift i tabellen nedan. 
 

TJÄNST AVGIFT 

Hämtning kyl/frys/vitvaror, utöver fri årlig hämtning 
av enhet. Efterföljande tillkommande hämtningar: 

406 kr/styck 

 



  
 
 

 

 

7 LATRIN FASTLAND 

7.1 Budning  
Tjänsten kan nyttjas av en- och tvåfamiljshus samt verksamheter. Behandling ingår. Abonnenten 
kan mot avgift beställa latrinkärl och få dem levererade i samband med tömning.   
 

TJÄNST TÖMNINGSAVGIFT 

Hämtning av ett latrinkärl ink. lev av nytt kärl 437 kr/kärl 

Separat leverans av ett nytt latrinkärl 393 kr 

Ytterligare kärl i samband med separat leverans 109 kr/st 

 

8 INSAMLING OCH BEHANDLINGSAVGIFTER I SKÄRGÅRDEN  
I skärgården hämtas avfall i säck eller från behållare. I skärgården erbjuds ingen 
matavfallsinsamling. För tömnings- och behandlingsavgift för kompost krävs godkännande från 
Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddsnämnd (SRMH). För helår eller del av året kan det vara 
aktuellt med gemensam uppsamlingsplats.  

8.1 Säckabonnemang 
Tjänsten kan beställas av en- och tvåfamiljshus samt verksamheter. I skärgården tillämpas 
säckhämtning och tömning av storbehållare vintertid. Säck samt storbehållare tillhandahålls av 
Roslagsvatten.  
 

HELÅRSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Säck 240L alt. vinterbehållare, 13 ggr* 1 631 kr/år 

Säck 240L alt. vinterbehållare, 30 ggr/år 

 

3 760 kr/år 

*Krav på godkänd kompostanläggning. Ansökan görs hos Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsenhet. 
 

SÄSONGSABONNEMANG  
april-november 

TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Säck 240L 8 ggr/år*  1 605 kr/år 

Säck 240L 17 ggr/år 3 410 kr/år 

*Krav på godkänd kompostanläggning. Ansökan görs hos Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsenhet. 
 

  



  
 
 

 

 

8.2 Gemensamhetsabonnemang 

 
Gemensamhetsanläggning beviljas av Roslagsvatten efter avstämning med entreprenör. 
 

GEMENSAMHETSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Gemensamhetsanläggning  1 654 kr/år 

 
8.3 Krantömmande behållare 
 
8.3.1 Krantömmande behållare för restavfall 
Tjänsten kan beställas av verksamheter. Krantömmande behållare är markbehållare eller 
underjordsbehållare som är bottentömmande. Behållaren ägs av abonnenten. Roslagsvatten ska 
godkänna behållartyp samt placering. Behandlingsavgift ingår. Kostnad för eventuell insatssäck 
ingår. 
 

TJÄNST AVGIFT  

Behållare < 3 m3 restavfall, tömning max 17ggr/år 30 957 kr/år 

Extra tömning av krantömd behållare verksamheter (endast 
under säsong v. 16-46 då entreprenören är i området) 

4 957 kr 

 

8.3.2 Krantömmande behållare för glas samt returpapper 
Tjänsten kan beställas av verksamheter och avser krantömmande behållare för glasförpackningar 
eller returpapper. Behållare tillhandahålls av abonnenten. Roslagsvatten ska godkänna 
behållartyp samt placering. Eventuell insatssäck ingår ej. 

TJÄNST AVGIFT  

Behållare för insamling av glasförpackningar 873 kr/tömning 

Behållare för insamling av returpapper inklusive tidningar 873 kr/tömning 

 

 

8.4 Lastväxlarcontainer  
Tjänsten kan beställas av verksamheter. Tömning av restavfall/osorterat avfall i container ≥ 15 m3 
med lastväxlarfordon. Övervikt får ej förekomma. Entreprenör kan neka borttransport i de fall 
lastad komprimator inte uppfyller viktkrav. Avgift för behandling tillkommer. Container inklusive 
lastväxlarflak tillhandahålls av abonnent. Komprimatortyp ska godkännas av Roslagsvattens 
entreprenör.  

 

 



  
 
 

 

 

BEHANDLING PER KG 

Abonnemang med osorterat avfall eller godkänd kompost 1,02 kr/kg 

 

9 EXTRA TJÄNSTER EN- OCH TVÅFAMILJSHUS OCH VERKSAMHETER I 
SKÄRGÅRDEN 

TJÄNST AVGIFT  

Hämtning av extra säck vid ordinarie tömning.  168 kr/säck 

Köp av säckhållare 1 612 kr/säckhållare 

Leverans av säckhållare  1 010 kr /säckhållare 

Återtag av befintlig säckhållare  270 kr/säckhållare 

Hämtning betald säck 160L. Endast för verksamheter. 
Abonnemang krävs. Rulle per 10 säckar 

1 681 kr/rulle 

Gångavståndstillägg säck, avser enkel väg per påbörjad  
10 meterssträcka utöver 10 meter 

4 kr/10 meter 

 
 
 
 

 
 
 

 
10 GROVAVFALL SKÄRGÅRDEN 
Grovavfall i skärgården samlas in via återvinningsfärjan och information om vad som kan 
lämnas och när det hämtas återfinns på Roslagsvattens hemsida. Båt, bil och byggavfall 
räknas inte som grovavfall. 

 
 
 
 
 
 

TJÄNST AVGIFT RESTAVFALL 

Avgift per tömning vid avrop 12 846 kr/hämtning 



  
 
 

 

 

10.1 Budning storsäck och kolli 
Tjänsten kan nyttjas av en- och tvåfamiljshus samt verksamheter. Storsäck kan fyllas med  
1m3 grovavfall. Storsäck tillhandahålls av abonnenten. Hämtning sker inom 14 dagar från 
beställning. Enstaka kolli kan hämtas och utgörs av t.ex. soffa, skåp, bord etc. Båt, bil och 
byggavfall räknas inte som grovavfall. I avgiften ingår hämtning och behandling. 
 

BEHÅLLARE AVGIFT 

Storsäck 1 m3 3 111 kr/säck 

Kolli  3 111 kr/kolli 

10.2 Tillfälligt uppställd container 
Tjänsten kan nyttjas av en- och tvåfamiljshus samt verksamheter. Avgifterna avser utsättning, 
hemtagning samt en tömning av containern. Hyra per dag av container samt behandling av 
grovavfallet tillkommer. 

 

BEHANDLINGSAVGIFT PER KG 

Osorterat grovavfall 1,55 kr/kg 

 

11 ELAVFALL SKÄRGÅRDEN 
Roslagsvatten hänvisar till grovavfallsfärjan. 

12 FARLIGT AVFALL SKÄRGÅRDEN 
Roslagsvatten hänvisar till grovavfallsfärjan. 

13 LATRIN SKÄRGÅRDEN 

13.1 Budning  
Tjänsten kan nyttjas av en- och tvåfamiljshus samt verksamheter. Behandling ingår. I 
tömningsavgiften ingår ett nytt latrinkärl. Abonnenten kan mot avgift beställa ytterligare 
latrinkärl och få dem levererade i samband med hämtning av latrinkärl eller vid ordinarie 
hämtning av avfall.   

TJÄNST TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Hämtning av latrinkärl inklusive leverans av ett 
nytt kärl 

655 kr/kärl 

Ytterligare nytt kärl, leverans i samband ordinarie 
avfallshämtning 

164 kr/kärl 

 

 
 

TÖMNINGSAVGIFT, UTSÄTTNING OCH HEMTAGNING HYRA PER DAG 

Tillfällig container, 6-10 m3 17 340 kr 71 kr 


