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GENERELLA BESTÄMMELSER 

Inledning 

Österåkersvatten ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter i 
Österåkers kommun. Roslagsvatten är utförande verksamhet åt Österåkersvatten. I detta 
dokument används benämningen Roslagsvatten för både Österåkersvatten och 
Roslagsvatten. I ansvaret ingår insamling och omhändertagande av hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall inklusive slam från enskilda avloppsanläggningar. 

För den renhållning kommunen ansvarar för utgår avgifter enligt denna avfallstaxa, 
inklusive moms. Avgiftsskyldighet föreligger i enlighet med miljöbalken, kap 27, 4-6 §§. 
Kommunfullmäktige beslutar om taxan. Avgifterna för hantering av hushållsavfall består 
av en fast årlig avgift och en rörlig avgift beroende på behållarstorlek och antal 
hämtningar. Dessutom finns särskilda avgifter för tilläggstjänster.    

Avgifter för tömning/hämtning av slam och fett finns att läsa i Taxa för tömning av slam 
och fett Österåkers kommun antagen av Kommunfullmäktige 2017-09-18. Taxan finns att 
hämta på www.roslagsvatten.se, den går även att beställa från Roslagsvatten AB på 
telefon 08-540 835 00. 

Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i Österåkers kommuns 
renhållningsordning inklusive lokala avfallsföreskrifter som finns att hämta på 
www.roslagsvatten.se. 

Avgiftsskyldighet 

Fastighetsägare i Österåkers kommun är skyldiga att betala avgift enligt denna 
avfallstaxa. Med fastighetsägare avses den som äger en fastighet eller den som enligt  
1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare. Avgiftsskyldighet föreligger för alla 
fastigheter som är bebyggda. 

Avgiftsskyldigheten kan efter överenskommelse mellan Roslagsvatten och 
nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, överlåtas till 
nyttjanderättshavare. Överlåtelsen ska ske skriftligen och undertecknas av 
nyttjanderättshavaren. Roslagsvatten kan häva denna överlåtelse om 
nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden och meddelar då fastighetsägaren 
att denne i fortsättningen ansvarar för avgifterna enligt denna taxa. 

En särskild avgift tas ut för tecknande av hyresgästabonnemang 850kr/tillfälle och 
abonnemang. 

http://www.roslagsvatten.se/


  
 

Avfallsabonnemang 
Fastighetsägare i småhus, flerbostadshus samt verksamheter är skyldiga att ha ett 
abonnemang för hämtning av hushållsavfall hos Roslagsvatten.  
 

Ändrade förhållanden 
Alla fastighetsägare är skyldiga att anmäla ändrade förhållanden som påverkar 
avfallshämtningen. Fastighetsägare i småhus är skyldiga att informera förändring i antal 
hushåll. Fastighetsägare i flerbostadshus är skyldiga att informera förändring i antal 
hushåll (lägenheter). Underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden ger inte rätt till 
återbetalning av erlagt belopp1.  
 

Uppehåll i hämtning 
Ansökan om uppehåll i hämtningen ska ske skriftligt från fastighetsägaren. 
Grundavgiften måste betalas även under uppehållsperioden, halv grundavgift debiteras 
för denna abonnemangsform. 
 

Fakturering och betalning  

Avgiften är årlig och bestämd till det belopp som behövs för att täcka nödvändiga 
kapital- och driftskostnader för avfallshanteringen. Avgifterna avseende perioden  
1 januari - 31 december debiteras kvartalsvis. Avgifter enligt denna taxa ska erläggas till 
Österåkersvatten. Samfakturering görs i förekommande fall med avgifter för t.ex. 
slamtömning eller VA-avgifter.  

Avgift ska erläggas baserat på vid varje tidpunkt gällande förhållanden på fastigheten 
och ska av fastighetsägaren stämmas av mot fakturan2. Betalningsskyldighet inträder 
från den tidpunkt när visst förhållande ändras.  Ändrade förhållanden ska utan dröjsmål 
anmälas till Roslagsvatten. 

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Vid försenad betalning 
debiteras en påminnelseavgift. Påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt inkassoersättning 
debiteras enligt lag. Åtgärder enligt detta stycke vidtas av betalningsmottagaren som 
även äger rätt att i övrigt företräda kommunen i dessa frågor. Vid utebliven betalning 
och så länge skulden består kan hämtfrekvensen dras ned till lägsta möjliga nivå. 

                                                           

1 Roslagsvatten dimensionerar hela sin verksamhet på den mängd bostäder och abonnemang som finns i 

kommunen. Roslagsvatten har tecknat avtal med våra entreprenörer utifrån den information vi har att tillgå. 
Det innebär att vi har kostnader för utförda tjänster och kan därför inte återbetala avgifter för perioder 
tidigare än när vi fått information om ändrade förhållanden. 
 
2 Roslagsvatten har möjlighet att efterdebitera avgifter om det framkommer att ändrade förhållanden har 

skett på fastigheten. Om det t.ex. finns fler lägenheter i en fastighet än den uppgift Roslagsvatten har, 
innebär det att även de fastighetsinnehavarna har haft möjlighet att använda de tjänster som finns för 
avfallskollektivet. 



  
 

Taxans uppdelning 

Avfallstaxan är uppdelad i två huvudkategorier: 

Till Fastlandet hör utöver fastlandet samtliga öar i Österåkers kommun med fast 
broförbindelse till fastlandet samt Ljusterö (inkl. öar med fast broförbindelse till 
Ljusterö). 

Till Skärgården hör samtliga öar i Österåkers kommun utan fast broförbindelse med 
fastlandet med undantag för Ljusterö (inkl. öar med fast broförbindelse till Ljusterö). 

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. 

Avgiftens innehåll 

Renhållningsavgiften för hushållsavfallet består av en fast grundavgift samt en rörlig 
avgift för insamling och behandling av hushållsavfallet. Vid felsortering kan 
felsorteringsavgift utgå.  

Grundavgift 

Grundavgift debiteras för samtliga bebyggda fastigheter. Grundavgift debiteras för: 

• Småhus: en grundavgift tas ut per bostad i en- eller tvåbostadshus (friliggande, 
del i radhus, del i kedjehus och del i parhus). Till denna kategori räknas samtliga 
fastigheter taxerade som småhus. 

• Flerbostadshus: en grundavgift tas ut per lägenhet i flerbostadshus med minst 
tre lägenheter. Attefallshus som hyrs ut debiteras grundavgift som för 
flerbostadshus. 

• Verksamheter: per anläggning 

• Uppehåll: uppehåll i hämtning innebär att halv grundavgift debiteras. 
 

Grundavgiften finansierar kostnader för: 

• Information om avfallshantering till abonnenter  

• Kundservice och fakturering  

• Brännbackens återvinningscentral 

• Insamling och hantering av farligt avfall  

• Återvinningsfärjan i skärgården (grovavfall, elektronik och farligt avfall) 

• Planering för den framtida avfallshanteringen och genomförande av 
renhållningsordning dvs. kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter 

• Administration, räntekostnader, avskrivningar, drifttillsyn och upphandling 



  
 

 

Rörlig avgift 
Den rörliga avgiften finansierar kostnader för insamling, omlastning, transport och 
behandling av avfallet. Den rörliga avgiften framgår av taxan och varierar beroende på 
behållartyp, storlek och tömningsintervall. Dragväg upp till 5 meter ingår i angivna 
avgifter för hämtning av kärlavfall. 

Miljöstyrande taxa  
Taxan är miljöstyrande. Det innebär att abonnent som ej sorterar ut sitt matavfall får en 
högre abonnemangskostnad. Abonnenter som inte erbjudits matavfallsinsamling samt 
abonnenter som komposterar får samma abonnemangskostnad som de som sorterar ut 
matavfall. Komposterare i skärgården utan fast bro- eller färjeförbindelse erhåller rabatt 
på sitt abonnemang. 

Definitioner 
Restavfall 
Restavfall i detta dokument motsvarar avfallsföreskrifternas definition ”Med brännbart 
säck- och kärlavfall avses säck- och kärlavfall som återstår sedan matavfall har sorterats 
ut”.  

Matavfall 
Med matavfall avses särskilt utsorterat lättnedbrytbart organiskt avfall som samlas in 
separat för biologisk behandling alternativt kompostering.  

Osorterat säck- och kärlavfall 
Med osorterat säck- och kärlavfall avses säck- och kärlavfall där matavfall inte har 
sorterats ut. 

Insamling av restavfall samt utsorterat matavfall 
För helårsabonnemang med sophämtning var fjärde vecka, dvs 13 gånger per år,  
krävs utsortering av matavfall eller godkänd kompost.  

Sommartillägg 
Möjlighet finns att beställa sommartillägg om 5 extra hämtningar. Hämtningen 
kompletterar ordinarie abonnemang så att hämtning utförs varje vecka under del av 
sommaren. 

Övriga tjänster 
För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument för hämtning/behandling av 
avfallsslag sker debitering av särskild avgift. Avgiften beräknas utifrån 
entreprenadkostnad och övriga kostnader för hantering av det aktuella avfallet. 
Roslagsvatten bestämmer avgiften i det enskilda fallet. 



  
 

AVGIFTER  
I alla avgifter ingår moms. 

1 GRUNDAVGIFT FÖR FASTLAND OCH SKÄRGÅRD 

FASTIGHET GRUNDAVGIFT 

Småhus per bostad 1 530 kr/år 

Flerbostadshus, per lägenhet 918 kr/år 

Verksamheter 1 530 kr/år 

Uppehåll i hämtning 765 kr/år 

 
2 INSAMLINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER FASTLAND SMÅHUS  

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 Österåkers kommun godkänd kompost. Restavfall sorteras i 
190 liters kärl.  

HELÅRSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Kärl 190L restavfall, varannan vecka 
Kärl 140L matavfall, varannan vecka 

 1010 kr/år 

Kärl 190L restavfall, en gång i månaden  
Kärl 140L matavfall, varannan vecka 

505 kr/år 

Kärl 190L restavfall, var 8:e vecka, 7 
gr/år 

Abonnemanget kräver godkänd 
kompostanläggning. Kan ej kombineras 
med sommartillägg. 

270 kr/år 

Kärl 370L restavfall, varannan vecka 

Kärl 140L matavfall, varannan vecka 

1 969kr/år 

Kärl 370L, en gång i månaden 

Kärl 140L matavfall, varannan vecka 

 984kr/år 

 

  



  
 

SÄSONGSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Kärl 190L restavfall, varannan vecka  
Kärl 140L matavfall, varannan vecka 
Vecka 16 - 41 

505 kr/år 

Kärl 190L restavfall, varannan vecka 
Kärl 140L matavfall, varannan vecka 

Vecka 23 - 36 

270 kr/år 

 

2.2 Kärlabonnemang med osorterat avfall 
Abonnenten har aktivt valt att ej sortera ut matavfall.  

HELÅRSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT  

Kärl 190L, varannan vecka 2 020 kr/år 

Kärl 370L, varannan vecka 3 937 kr/år 

 

SÄSONGSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT  

Kärl 190L, varannan vecka  
Vecka 16 - 41 

 

1 010 kr/år 

Kärl 190L, varannan vecka 
Vecka 23 - 36 

 

541 kr/år 

 

2.3 Sommartillägg 

Möjlighet finns att beställa sommartillägg om 5 extra hämtningar. Hämtningarna utförs varannan 
vecka under juni till och med augusti. Hämtningen kompletterar ordinarie abonnemang (avsnitt 
2.1 samt 2.2) Vid abonnemang med utsortering av matavfall ingår tömning av såväl restavfallskärl 
som matavfallskärl i avgiften. 

SOMMARTILLÄGG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Kärl 190L restavfall 
Kärl 140L matavfall 

 

388 kr 

Kärl 190L, osorterat avfall 775 kr 

Kärl370L restavfall 

Kärl 140L matavfall 

755 kr 

Kärl 370L, osorterat avfall 1 515 kr 

 

2.4 Delade kärl, restavfall och matavfall 
Närliggande hushåll kan efter ansökan till Roslagsvatten dela på ett kärl för restavfall (190L eller 
370L) och/eller ett kärl för matavfall (140L). Samtliga hushåll betalar grundavgift. 
Tömningsavgiften delas lika mellan abonnenterna och faktureras respektive hushåll.  



  
 

2.5 Gemensamhetsabonnemang 
För hushåll anslutna till gemensamhetsbehållare med gemensamma uppsamlingsplatser.  

2.5.1 Frivillig anslutning till gemensamhetsbehållare vid uppsamlingsplats 
Behållartyp och placering fastställs i samråd med Roslagsvatten. Behållaren töms varannan vecka 
eller av Roslagsvatten beslutat lämpligt intervall. Kommunen betalar ingen ersättning för platsen 
där behållaren/behållarna placeras. Anslutna hushåll faktureras separat. Grundavgift betalas av 
samtliga hushåll. 

• Taxa för kärl innefattar kärl, tömnings- samt behandlingsavgift. Den frivilliga 
anslutningen ska vara minst 3 hushåll.  

• Taxa för krantömd behållare innefattar tömnings- och behandlingsavgift. Den frivilliga 
anslutningen ska vara minst 10 hushåll.  
 
 

GEMENSAMHETSABONNEMANG  
RESTAVFALL I KÄRL 

TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Kärl 660L restavfall 
Kärl 140L matavfall, godkänd kompost 
eller krantömmande behållare för 
matavfall 

 

806 kr/år 

Kärl 660L restavfall 
Abonnemang med osorterat avfall 

1 612 kr/år 

 

GEMENSAMHETSABONNEMANG 
RESTAVFALL I KRANTÖMMANDE 
BEHÅLLARE 

TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

≤ 3 m3, tömningsavgift per hushåll 

Kärl 140L matavfall, godkänd kompost 
eller krantömmande behållare för 
matavfall 

 

806 kr/år 

≤ 3 m3, tömningsavgift per hushåll 

Abonnemang med osorterat avfall 

 

1 612 kr/år 

 

2.5.1.1. Sommartillägg gemensamhetsabonnemang 
Möjlighet finns att beställa sommartillägg om 5 extra hämtningar. Hämtningen kompletterar 
ordinarie abonnemang så att hämtning utförs varje vecka under del av sommaren.  

SOMMARTILLÄGG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Abonnemang med matavfallsinsamling 
eller godkänd kompost 

 

388 kr/hushåll 

Abonnemang med osorterat avfall 775 kr/hushåll 

 



  
 

2.5.2 Anvisad plats 
Avfall ska lämnas på av Österåkers kommun anvisad och anordnad plats. Anvisning av plats kan 
komma att ske vid exempelvis svår framkomlighet vintertid, vid avsaknad av vändplan eller vid 
smala vägar. Gemensamma behållare eller enskild behållare töms i regel varannan vecka. 
Roslagsvatten avgör hämtfrekvens och typ av behållare. Grundavgift betalas av alla hushåll som 
fått anvisad plats. Vid anvisad plats gäller avgift för gemensamhetsabonnemang nedan där 
årskostnad fördelas per dag och hushåll under aktuell period.  

GEMENSAMHETSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Gemensamhetsbehållare eller kärl på 
anvisad plats 

806 kr/år 

 

3. FLERBOSTADSHUS SAMT VERKSAMHETER FASTLAND 

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

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

HELÅRSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT PER KÄRL 

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

Kärl 190L restavfall 1 010 kr 2 020 kr 4 039 kr 6 059 kr 

Kärl 370L restavfall 1 969 kr 3 937 kr 7 874 kr 11 812 kr 

Kärl 660L restavfall 3 147 kr 6 293 kr 12 587 kr 18 880 kr 

 

3.2 Kärlabonnemang med osorterat avfall 

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

HELÅRSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT PER KÄRL 

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

Kärl 190L 2 020 kr 4 039 kr 8 078 kr 12 118 kr 

Kärl 370L 3 937 kr 7 874 kr 15 749 kr 23 623 kr 

Kärl 660L 6 293 kr 12 587 kr 25 174 kr 37 760 kr 

     

 

  



  
 

3.3 Krantömmande behållare  
Krantömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som är bottentömmande. 
Behållaren för restavfall ägs av abonnenten. Behandlingsavgift tillkommer. Kostnad för insatssäck 
ingår ej. 

BEHÅLLARE  
RESTAVFALL 

TÖMNINGSAVGIFT PER BEHÅLLARE 

26 ggr/år 52 ggr/år 

≤ 3 m3  12101kr 24 201 kr 

4-5 m3 13 829 kr 27 659 kr 

Sommartillägg, 5 ggr ≤ 3 m3 3 754 kr  

Sommartillägg, 5 ggr 4-5 m3 4 855 kr  

 

BEHANDLINGSAVGIFT PER KG 

Abonnemang med matavfallsinsamling eller godkänd kompost 2 kr/kg 

Abonnemang med osorterat avfall 4 kr/kg 

 

TILLÄGGSAVGIFTER PER ST 

Insatssäck till krantömmande behållare inklusive montage 133 kr/st 

 

3.4 Lastväxlarcontainer  
Tömning av restavfall/osorterat avfall i container med lastväxlarfordon. Övervikt får ej 
förekomma. Vid övervikt utgår särskild felhanteringsavgift. 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 innan tömning kan påbörjas.  

 

BEHANDLINGSAVGIFT PER KG 

Abonnemang med matavfallsinsamling eller godkänd kompost 2 kr/kg 

Abonnemang med osorterat avfall 4 kr/kg 

 

 

TÖMNINGSAVGIFT AVGIFT 

Avgift per tömning vid avrop 2 805 kr/tömning 

FELHANTERINGSAVGIFT AVGIFT 

Felhanteringsavgift 5 610 kr/tillfälle 



  
 

4 ÖVRIGA TJÄNSTER VERKSAMHETER FASTLAND  

4.1 Container med separat utsortering av matavfall 

Avgifterna gäller tömning samt behandling av restavfall i container som töms med baklastande 
sopbil. Containern tillhandahålls av abonnenten. Matavfall sorteras ut separat. Matavfall kan 
hämtas från 140L kärl alternativt krantömmande behållare. Roslagsvatten tillhandahåller  
140L kärl. Abonnent tillhandahåller krantömmande behållare för matavfall. 

CONTAINERSTORLEK TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT  

26 ggr/år 52 ggr/år 

Container 3 m3 14 056 kr 28 111 kr 

Container 4 m3 16 101 kr 32 201 kr 

Container 6 m3 22 175 kr 44 350 kr 

Container 8 m3 26 345 kr 52 688 kr 

 

4.2 Container, 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  

26 ggr/år 52 ggr/år 

Container 3 m3 28 111 kr 56 222 kr 

Container 4 m3 32 201 kr 64 403 kr 

Container 6 m3 44 350 kr 88 699 kr 

Container 8 m3 52 689 kr 105 378 kr 

 

4.3 Säckabonnemang, storkökssäck 
Tjänsten gäller endast befintliga abonnemang. Inga nya abonnemang kan tecknas. Abonnenten 
tillhandahåller säck. 

HELÅRSABONNEMANG HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Hämtning av plastsäck, 125L, 52 ggr/år 4 998 kr/år 

Hämtning av plastsäck, 160L, 52 ggr/år 5 610 kr/år 

 

 

  



  
 

5 EXTRA TJÄNSTER SMÅHUS, FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER 
FASTLAND  

TJÄNST AVGIFT  

Extra tömning av kärl (140L-370L) och säck, även matavfall. 
Utförs inom 3 arbetsdagar från beställning. 

408 kr/kärl 

Extra tömning av kärl (660L). 

Utförs inom 3 arbetsdagar från beställning. 

510 kr/kärl 

Extra tömning container. Behandlingskostnad ingår se kap 3.3.  

Utförs inom 3 arbetsdagar från beställning. 

2 040 kr/container 

Extra tömning krantömd behållare. Behandling tillkommer per 
kilo. Utförs inom 3 arbetsdagar från beställning. 

1 428 kr/behållare 

Hämtning av extra säck vid ordinarie tömning.  102 kr/säck 

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

918 kr/rulle 

Montage av insatssäck inklusive säck i papper för matavfall till 
140L kärl. Endast för verksamheter. 

15 kr/st 

Insatssäck till 140L kärl, papper för matavfall, bunt om 50 st, 
Endast för verksamheter. 

3,30 kr/st 

Tvätt av kärl, 140L-370L  316 kr/kärl 

Tvätt av kärl, 660L 474 kr/kärl 

Gravitationslås inklusive montering 775 kr/lås 

Löst avfall m3, städning och behandling ingår 204 kr/m3 

Gångavståndstillägg för kärl och säck, enkel väg, avgift per 10 
meter utöver 5 meter 

20 kr/10 meter 

Tecknande av hyresgästabonnemang  867 kr/tillfälle 

Byggavfall Brännbackens ÅVC, privatpersoner, > 1 m3 

Avgift per påbörjad 1 m3. 1 m3 får lämnas kostnadsfritt per 
besök. 

255 kr/m3 

Komprimerande sopbil med eller utan kran inklusive förare 704 kr/timma 

Last-/flakbil ≤ 3,5 ton inklusive förare 842 kr/timma 

Last-/flakbil > 3,5 ton inklusive förare 704 kr/timma     

Timtjänst hjälparbete 490 kr/timma 

 

 

 

 

 



  
 

6 GROVAVFALL FASTLAND 

Grovavfall ska i möjligaste mån lämnas på återvinningscentralen, Brännbacken. 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. 

6.1 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 4 182 kr 8 364 kr 16 728 kr 

Extra tömning, 660L kärl, kr per tillfälle 
inklusive tömning och behandling, hämtas 
inom 5 arbetsdagar 

510 kr 

  

6.2 Budning storsäck och kolli 
Tjänsten kan nyttjas av småhus, flerbostadshus samt verksamheter. Storsäck kan fyllas med  
1 m3 grovavfall. 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 TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT  

Storsäck 1 m3 632 kr/säck 

Kolli 490 kr/kolli 

 

6.3 Tillfälligt uppställd container 
Tjänsten kan nyttjas av småhus, flerbostadshus 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 

 

TÖMNING, UTSÄTTNING SAMT HEMTAGNING HYRA PER DAG 

Tillfällig container, 6-10 m3                                                     2 805 kr 71 kr/dag 



  
 

7 TRÄDGÅRDSAVFALL FASTLAND 

7.1 Abonnemang  
Tjänsten kan nyttjas av både småhus och flerbostadshus i tätortsområden3. Avgifterna gäller 
abonnemang för hämtning och behandling av trädgårdsavfall under tiden april-oktober samt hyra 
av kärl. Ingen hämtning under juli månad.  

HELÅRSABONNEMANG ANTAL HÄMTNINGAR TÖMNINGS- OCH 
BEHANDLINGSAVGIFT  

PER KÄRL 

Abonnemang 370L  8 ggr 816 kr/år 

 

7.2 Budning storsäck 
Tjänsten kan nyttjas av småhus, flerbostadshus samt verksamheter.  
Budad hämtning av trädgårdsavfall görs i kärl eller storsäck. I avgiften ingår hämtning och 
behandling.  

BEHÅLLARE AVGIFT 

Storsäck 1 m3, kr per säck 

Utsättning/hemtagning samt behandling ingår. 

587 kr/säck 

 

7.3 Tillfälligt uppställd container 
Tjänsten kan nyttjas av småhus, flerbostadshus samt verksamheter. Avgifterna avser utsättning, 
hemtagning samt en tömning av containern. Hyra per dag av container samt behandling av 
trädgårdsavfallet tillkommer. 

 

BEHANDLING PER KG 

Blandat trädgårdsavfall (ris, kvistar, grenar, jord, gräs, löv etc) 0,66 kr/kg 

 

  

                                                           

3 För tjänsten trädgårdsavfall gäller att abonnemang sker från fastställda områden i och omkring tätorter. 

Områdena kommer att vara specificerade på Roslagsvattens hemsida.    

TÖMNINGSAVGIFT, UTSÄTTNING OCH HEMTAGNING HYRA PER DAG 

Tillfällig container, 6-10 m3 2805 kr 71 kr/dag 



  
 

8 ELAVFALL FASTLAND 

8.1 Budning 
Småhus och flerbostadshus kan beställa hämtning av vitvaror/kyl/frys från fastighet. 
Flerbostadshus och områden med gemensam hämtning kan efter beställning få elavfall hämtat 
från rullbur. Rullbur ingår i hämtavgiften och tillhandahålls inom 7 arbetsdagar efter beställning 
hos Roslagsvatten.  
 

Småhus och flerbostadshus kan beställa hämtning av elavfall från fastighet i lösmängd som är 
buntat eller packat om max 1 m3/kolli. Hämtning sker på bestämd hämtdag inom 7 arbetsdagar 
efter beställning. I avgiften ingår hämtning och behandling. 

TJÄNST AVGIFT 

Hämtning kyl/frys/vitvaror, max 3 enheter/hämtning 918 kr/hämtning 

Hämtning elavfall, rullbur 918 kr/rullbur 

Hämtning elavfall i lösmängd, 1 m3/kolli 918 kr/kolli 

 

9 FARLIGT AVFALL FASTLAND 

9.1 Budning  
Småhus och flerbostadshus kan beställa hämtning av farligt avfall i lösmängd vid fastighet. Det 
farliga avfallet ska vara nerlagt i valfri behållare (max 25 liter/behållare) och vara förslutet och 
märkt med vad det är för typ av farligt avfall. Behållaren töms och återlämnas på plats efter 
tömning. Hämtning sker inom 7 arbetsdagar efter beställning. I avgiften ingår hämtning och 
behandling. 

TJÄNST AVGIFT 

Hämtning farligt avfall, max 2 behållare/hämtning 612 kr/hämtning 

 

10 LATRIN FASTLAND 

10.1 Budning  
Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Behandling ingår. Abonnenten kan mot avgift 
beställa latrinkärl och få dem levererade i samband med tömning. Abonnent kan också 
tillhandahålla eget latrinkärl. Roslagsvatten meddelar vilken typ av kärl som är godkända.   

TJÄNST TÖMNINGSAVGIFT 

Hämtning av latrinkärl 275 kr/kärl 

Leverans av kärl inklusive kostnad för ett latrinkärl 321 kr 

Ytterligare nya latrinkärl 102 kr/st 



  
 

11 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 
Österåkers kommun. För helår eller del av året kan det vara aktuellt med anvisad plats, vilken kan 
innefatta gemensam uppsamlingsplats. Anvisad hämtplats kan förekomma på såväl öar som 
fastland. Österåkers kommun fattar beslut om anvisad plats.  

11.1 Säck- och behållarabonnemang med godkänd kompost 
Tjänsten kan beställas av småhus och verksamheter. I skärgården tillämpas både säckhämtning 
och tömning av behållare vintertid.  Säck samt behållare tillhandahålls av Roslagsvatten.  

HELÅRSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Säck alt. behållare, varannan vecka 2 479 kr/år 

Säck alt. behållare, en gång per månad  1 856 kr/år 

 

SÄSONGSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Säck alt. behållare varannan vecka 
Vecka 16 - 46 

1 856 kr/år 

Säck alt. behållare varannan vecka 
Vecka 22 - 36 

1 000 kr/år 

 

11.2 Säck- och behållarabonnemang med osorterat avfall 
Tjänsten kan beställas av småhus och verksamheter. I skärgården tillämpas både säckhämtning 
och tömning av behållare vintertid. Säck samt behållare tillhandahålls av Roslagsvatten. 

HELÅRSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Säck alt. behållare, varannan vecka 2 683 kr/år 

Säck alt. behållare, en gång per månad  Erbjuds ej 

 

SÄSONGSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Säck alt. behållare varannan vecka 
Vecka 16 - 46 

1 958 kr/år 

Säck alt. behållare varannan vecka 
Vecka 22 - 36 

1 102 kr/år 

 

  



  
 

11.3 Sommartillägg, godkänd kompost samt osorterat abonnemang 
Möjlighet finns att beställa sommartillägg om 4 extra hämtningar. Hämtningarna utförs varannan 
vecka under juni till och med augusti. Hämtningen kompletterar ordinarie abonnemang (avsnitt 
11.1 samt 11.2)  

SOMMARTILLÄGG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

4 st hämtningar 490 kr 

 

11.4 Delat abonnemang 
Närliggande hushåll kan efter ansökan till Roslagsvatten dela på ett säckabonnemang (dvs rörlig 
avgiften). Samtliga hushåll betalar grundavgift. Tömningsavgiften delas lika mellan abonnenterna 
och faktureras respektive hushåll.  

11.5 Gemensamhetsabonnemang 
För hushåll anslutna till gemensamhetsbehållare med gemensamma uppsamlingsplatser.  

11.5.1 Frivillig anslutning till gemensamhetsbehållare vid uppsamlingsplats 
Behållare i skärgården är 3 m3 krantömmande behållare. Behållaren töms varannan vecka eller 
glesare intervall efter behov. Placering av behållaren beslutas i samråd med anslutna hushåll. 
Kommunen betalar ingen ersättning för platsen där behållaren/behållarna placeras. Anslutna 
hushåll faktureras separat. Grundavgift betalas av samtliga hushåll. Den frivilliga anslutningen bör 
lämpligen vara 10-15 hushåll.  

GEMENSAMHETSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

MED GODKÄND 
KOMPOST 

OSORTERAT 
ABONNEMANG 

Gemensamhetsbehållare 3 m3 1 601 kr/år 1 703 kr/år 

 

11.5.2 Sommartillägg för gemensamhetsabonnemang 
Möjlighet finns att beställa sommartillägg om 5 extra hämtningar. Hämtningen kompletterar 
ordinarie abonnemang så att hämtning utförs varje vecka under del av sommaren.  

SOMMARTILLÄGG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

4 st hämtningar 490 kr/hushåll 

 

  



  
 

11.5.3 Anvisad plats 
Avfall ska lämnas på av Österåkers kommun anvisad och anordnad plats, exempelvis vid svår 
framkomlighet vintertid. Behållaren töms i regel varannan vecka eller glesare intervall efter av 
Roslagsvatten bedömt behov. Grundavgift betalas av alla hushåll som fått anvisad plats. Vid 
anvisad plats gäller avgift för gemensamhetsabonnemang nedan där årskostnad fördelas per dag 
och hushåll under aktuell period. 

GEMENSAMHETSABONNEMANG TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

MED GODKÄND 
KOMPOST 

OSORTERAT 
ABONNEMANG 

Gemensamhetsbehållare eller kärl på 
anvisad plats 

1 805 kr 1 907 kr 

 

11.6 Krantömmande behållare 
11.6.1 Krantömmande behållare för restavfall 

Tjänsten kan beställas av verksamheter och avser krantömmande behållare för restavfall/ 
osorterat avfall. Behållaren ägs av abonnenten. Behandlingsavgift ingår. Roslagsvatten ska 
godkänna behållartyp samt placering. Kostnad för eventuell insatssäck ingår. 

TJÄNST AVGIFT  

Krantömmande behållare ≤ 3 m3 för restavfall/osorterat 
avfall, maximalt 17 tömningar per år 

34 068 kr/år 

 

11.6.2 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 816 kr/tömning 

Behållare för insamling av returpapper inklusive tidningar 816 kr/tömning 

 

  



  
 

11.7 Lastväxlarcontainer  
Tjänsten kan beställas av verksamheter. Tömning av restavfall/osorterat avfall i container < 15 m3 
med lastväxlarfordon. Övervikt får ej förekomma. Vid övervikt utgår särskild felhanteringsavgift. 
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 

 

12 EXTRA TJÄNSTER SMÅHUS OCH VERKSAMHETER I SKÄRGÅRDEN 

TJÄNST AVGIFT  

Extra tömning av krantömmande behållare ≤ 3 m3 för restavfall. 
Tjänsten kan beställas vid frivillig anslutning till 
gemensamhetsbehållare.  

Utförs inom 7 arbetsdagar från beställning. 

5 610 kr/tömning 

Hämtning av extra säck vid ordinarie tömning.  184 kr/säck 

Köp av säckhållare inklusive leverans.  
Återtag av befintlig säckhållare sker endast i samband med 
leverans av beställd säckhållare. 

3 060 kr/säckhållare 

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

1 938 kr/rulle 

Löst avfall m3, städning och behandling ingår 204 kr/m3 

Gångavståndstillägg för kärl och säck, enkel väg per 10 meter 
utöver 5 meter. 

20 kr/10 meter 

Tecknande av hyresgästabonnemang  867 kr/tillfälle 

Byggavfall Brännbackens ÅVC, privatpersoner, > 1 m3 

Avgift per påbörjad 1 m3. 1 m3 får lämnas kostnadsfritt per 
besök 

255 kr/m3 

  

  

Färja, timpris 7038 kr/timma 

Mindre båt för brygghämtning , timpris 1989 kr/timma 

Timtjänst i samband med annan tjänst  816 kr/timma 

TJÄNST AVGIFT   

Avgift per tömning vid avrop 12 750 kr/hämtning 

FELHANTERINGSAVGIFT AVGIFT 

Felhanteringsavgift 5 610 kr/tillfälle 



  
 

13 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. 

 

13.1 Budning storsäck och kolli 
Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Storsäck kan fyllas med 1m3 grovavfall. 
Abonnent tillhandahåller själv storsäck. 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. Plats för hämtning överenskommes med Roslagasvatten. 

BEHÅLLARE AVGIFT 

Storsäck 1 m3 

 

2 805 kr/säck 

Kolli  2 805 kr/kolli 

 
13.2 Tillfälligt uppställd container 
Tjänsten kan nyttjas av småhus och 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 

 

14 ELAVFALL SKÄRGÅRDEN 

Roslagsvatten hänvisar till grovavfallsfärjan.  
 

 15 FARLIGT AVFALL SKÄRGÅRDEN 

Roslagsvatten hänvisar till grovavfallsfärjan. 

  

TÖMNINGSAVGIFT, UTSÄTTNING OCH HEMTAGNING HYRA PER DAG 

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



  
 

16 LATRIN SKÄRGÅRDEN 

16.1 Budning  
Tjänsten kan nyttjas av småhus och 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. Abonnent kan 
tillhandahålla eget latrinkärl. Roslagsvatten meddelar vilken typ av kärl som är godkända.   

TJÄNST TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 

Hämtning av latrinkärl inklusive 
leverans av ett nytt kärl 

561 kr/kärl 

Ytterligare nya latrinkärl, leverans i 
samband med ordinarie latrin- eller 
avfallshämtning 

153 kr/kärl 

 




