
 

 
 

1 . Avfallstaxa 

1.1 Allmänt 

För den avfallshämtning kommunen ansvarar för enligt gällande lagstiftning utgår 

avgifter enligt denna avfallstaxa. Alla avgifter är inklusive moms. Gällande 

bestämmelser för hantering av avfall under kommunalt ansvar finns i Värmdö 

kommuns renhållningsordning som innehåller Avfallsföreskrifter för Värmdö 

kommun. 

Avgifterna för hantering av avfall under kommunalt ansvar består av en fast årlig 

avgift och en rörlig avgift beroende på behållarstorlek och antal hämtningar. 

Dessutom finns särskilda avgifter för övriga tjänster. 

1.2 Avgiftsskyldighet 

Avgift ska betalas för den insamling, transport, och behandling av avfall som utförs 

genom kommunens försorg och i enlighet med kommunens avfallsföre-skrifter. 

Avfallsavgifter regleras i 27 kap. Miljöbalken (1998:808) §§ 4 – 6. Kommun-

fullmäktige beslutar om taxan. Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig. 

1.3 Begreppsförklaringar 

Begrepp Förklaring 

Avfall Med avfall avses, enligt Miljöbalken 15 kap 1 § st 1, varje 

föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller 

avser eller är skyldig att göra sig av med. 

Behållare Med behållare avses säck eller kärl av plast, latrinbehållare 
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eller någon annan anordning för uppsamling av till 

exempel mat- och restavfall. 

El-avfall El-avfall avser sådant avfall som utgörs av elektriska och 

elektroniska produkter. 

Enbostadshus En- eller tvåbostadshus med enskild avfallshämtning. 

Farligt avfall Med farligt avfall menas avfall som innehåller ämnen som 

enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927) räknas som 

farligt avfall. 

Fast avgift företag Avgift som ska täcka kommunens kostnader för 

servicecenter, avfallsplanering, utveckling, information 

med mera. 

Fast avgift hushåll Med fast avgift avses avgift som ska bidra till kommunens 

kostnader för drift och underhåll av återvinningscentraler 

samt behandling av avfall som lämnas på centralerna, 

insamling och behandling av farligt avfall samt kostnader 

för servicecenter, avfallsplanering och utveckling, 

information, med mera. 

Fastighetsinnehavare Med fastighetsinnehavare avses den som är 

fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen 

(SFS 1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Flerbostadshus Bostadshus med fler än två bostäder som har gemensam 

avfallshämtning. 

Grovavfall Med grovavfall avses sådant avfall som är så tungt eller 

skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är 

lämpligt att samla in i säck eller kärl. Exempel på grovavfall 
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är kasserade möbler, cyklar och barnvagnar. 

Kommunalt avfall Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § 

miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll 

och sådant avfall från andra källor som till sin art och 

sammansättning liknar avfall från hushåll dock inte 

1. avfall från tillverkning,

2. avfall från jord- och skogsbruk,

3. avfall från fiske,

4. avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening,

5. bygg- och rivningsavfall, och

6. uttjänta bilar.

Kommunalt ansvar Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt 

avfall inklusive avfall under kommunalt ansvar enligt 15 

kap. 20 § miljöbalken. 

1. kommunalt avfall,

2. avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda

avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 

25 personekvivalenter, om anläggningen endast används 

för 

a) hushållsspillvatten, eller

b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar

hushållsspillvatten, 

3. latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och

4. bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en

yrkesmässig verksamhet. 

Kompostering Med kompostering avses biologisk behandling där 

organiskt 

avfall bryts ner aerobt (under förbrukning av syre). 
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Matavfall Matavfall från hushåll och verksamheter samlas in separat, 

enligt avfallshämtarens instruktioner. Matavfallet rötas och 

blir biogas och biogödsel. 

Restavfall Det avfall som återstår efter att farligt avfall, grovavfall, el- 

avfall, förpackningar och matavfall har sorterats ut. 

Restavfallet går till förbränning. I förbränningsprocessen 

omvandlas avfallet till fjärrvärme och el. 

Rörlig avgift Med rörlig avgift avses avgift som ska täcka kommunens 

kostnader för insamling och behandling av mat- och 

restavfall. 

Uppsamlingsplats Fastighetsinnehavaren i enbostadshus som beviljats rätt 

att använda gemensam uppsamlingsplats, betalar förutom 

en grundavgift per hushåll en tömningsavgift för del i upp-

samlingsplats enligt denna taxa. Kommunen bestämmer 

typ och antal behållare efter samråd med 

fastighetsägarna. 

På uppsamlingsplatsen kan flera kärl ställas beroende på 

antalet anslutna hushåll. Uppsamlingsplats med sommar-

hämtning är till i områden med mycket fritidshus och dålig 

framkomlighet. 

Verksamheter Skolor, förskolor, affärer, restauranger med mera som inte 

utgörs av boende. 

Bottentömmande behållare Bottentömmande behållare är underjordsbehållare och 

markbehållare som används av flerfamiljshus och 

verksamheter. 
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1.4 Avgifter 

Samtliga angivna avgifter i tabellerna nedan anges i svenska kronor (kronor) och är 

inklusive moms. 

Fast avgift 

Alla hushåll på fastlandet och i skärgården har en fast årlig avgift. 

Rörlig avgift 

Enbostadshus, fastland 

Avgifterna inkluderar kärlkostnad, behandling och hämtning inom 1,5 meters 

avstånd från kärl till bilens stoppställe. 

Hushåll Avgift, kronor 

Enbostadshus, permanentboende och fritidshus. 

Fastigheter som delar kärl betalar varsin fast avgift. 

1 595 

Fritidshus på fastlandet med sommarhämtning (vecka 

15-41)

1 295 

Flerbostadshus, kostnad per lägenhet. 

Bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar 

med gemensam faktura. 

1 369 

Verksamheter och företag 902 
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Enbostadshus på fastlandet har hämtning av avfall efter behov, restavfallskärlet och 

mat-avfallskärlet dras ut när tömning önskas. Hämtning erbjuds varannan vecka.  

Rörlig avgift, källsorterat matavfall 

Matavfall sorteras ut i ett brunt kärl (140 l). Matavfallskärl, påsar och påshållare ingår 

i abonnemanget för enbostadshus. Fast årlig avgift tillkommer. Matavfallskärlet måste 

tömmas minst fyra tillfällen per år, annars kan abonnemanget komma att läggas över 

till ett osorterat abonnemang.  

Avgift per tömning 

Kärl, rörlig avgift Restavfall Matavfall 140 l 

130 l (utgående taxa) 48 14 

190 l 52 14 

240 l 65 14 

370 l 87 14 

Rörlig avgift, kärl osorterat avfall 

Restavfall och matavfall läggs osorterat i samma kärl. Fast årlig avgift tillkommer. 

Avgift per tömning 

Kärl Rörlig avgift 
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130 l (utgående taxa) 72 

190 l 78 

240 l 93 

370 l 125 

Uppsamlingsplats, fastland 

Gemensamma kärl töms vid särskild uppsamlingsplats. Avgifterna inkluderar 

kärlkostnad, behandling samt hämtning inom 10 meters avstånd från kärl till bilens 

stoppställe. Fast årlig avgift tillkommer. Hämtning erbjuds helårsvis eller enbart 

under sommarhalvåret mellan vecka 15-41.   

Rörlig avgift, källsorterat matavfall 

Antal hämtningar Avgift 

Årskostnad/fastighet, helår, restavfall 752 

Årskostnad/fastighet helår, matavfall 77 

Årskostnad/fastighet, sommar restavfall 463 

Årskostnad/fastighet, sommar, matavfall 39 

Rörlig avgift, kärl osorterat avfall 

Årskostnad och tidsperiod Avgift 

Årskostnad/fastighet, helår, osorterat avfall 1085 

Årskostnad/fastighet, sommar, osorterat avfall 605 
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Flerbostadshus, fastland 

Avgifterna inkluderar kärlkostnad, behandling samt hämtning inom 10 m avstånd 

från kärl till bilens stoppställe. Fast årlig avgift tillkommer. 

Rörlig avgift, källsorterat matavfall 

Kärlabonnemang matavfall innebär att matavfall sorteras ut i bruna kärl (140 l). 

Avgift per kärl och år. 

Kärl, rörlig 

avgift 

restavfallskärl 

31 

gånger/år 

1gång/ 

vecka 

2 gånger/ 

vecka 

3 gånger/ 

vecka 

140 liter 

(matavfall) 

458 768 1 535 2 303 

240 liter 1 451 2 309 4 617 − 

370 liter 2 263 3 877 7 591 12 211 

660 liter 4 370 6 785 12 844 20 574 

Rörlig avgift, kärl osorterat avfall 

Kärlabonnemang osorterat avfall innebär att restavfall och matavfall läggs osorterat i 

samma kärl. Avgift per kärl och år. 

Kärl, rörlig 

avgift 

osorterat 

31 gånger/år 1 gång/ 

vecka 

2 gånger/ 

vecka 

3 gånger/ 

vecka 
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240 liter 2 170 3 425 − − 

370 liter 3 200 5 481 10 733 17 113 

660 liter 6 180 9 593 18 159 28 832 

Rörlig avgift, säck 

Avgifterna inkluderar säck, säckkostnad, behandling samt hämtning inkl. 10 meter 

gångväg. Avgift per säck och år. 

Säck, rörlig avgift 1 gång/vecka 2 gånger/vecka 3 gånger/vecka 

160 liter 2 764 6 852 8 679 

240 liter 3 881 7 421 11 647 

Bottentömmande behållare 

Rörlig avgift, källsorterat matavfall 

Kärlabonnemang matavfall innebär att matavfall sorteras ut i separat behållare. 

Taxan gäller även för behållare där restavfallet läggs i (i samband med matavfalls-

abonnemang). I avgiften ingår inte eventuell innersäck. Hämtning sker varje eller 

varannan vecka.  

Behållarstorlek Avgift kronor per tömning 

Behållare för restavfall, upp till 3 m3 297 

Behållare för restavfall från 

3,1 till 5 m3

494 
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Rörlig avgift, osorterat avfall 

Kärlabonnemang osorterat innebär att restavfall och matavfall läggs osorterat i 

samma behållare. I avgiften ingår inte eventuell innersäck. Hämtning sker varje eller 

varannan vecka. 

Behållarstorlek Avgift kronor per tömning 

Behållare upp till 3 m3 779 

Behållare från 3,1 till 5 m3 1 296 

Verksamheter, fastland 

Avgifterna inkluderar kärlkostnad, behandling samt hämtning inom 10 m avstånd 

från kärl till bilens stoppställe. Fast årlig avgift tillkommer. 

Rörlig avgift, källsorterat matavfall 

Kärlabonnemang matavfall innebär att matavfall sorteras ut i bruna kärl (140 l). 

Avgift per kärl och år. 

Behållare för matavfall, upp till 3 m3 316 

Behållare för matavfall, från 3,1 till 5 m3 525 
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Rörlig 

avgift kärl 

16 gånger 

/år 

Hämtning varje 

vecka 25-34, 

varannan vecka 

v19-24 och v35-

40

31 gånger/ 

år 

1 gång/ 

vecka 

62 gånger/ 

år 

Hämtning två 

gånger per 

vecka under 

v25-34, övrig tid 

en gång per 

vecka 

2 gånger/ 

vecka 

3 gånger/ 

vecka 

140 l 

(matavfall) 

236    458 768  915 1 535 2 303 

240 l  749    1 451     2 309     2 753   4 617    − 

370 l  1 168     2 263     3 877    4 623     7 591   12 211 

660 l  2 256   4 370     6 785     8 090    12 844   20 574   

Kärl, tillägg till 

verksamhetsabonnemang, sorterat 

6 hämtningar 

november−december 

Hämtning varje vecka v50-52, 

varannan vecka v44-49

Extrakärl, 

pris/tömning 

140 l (matavfall) 93   17 

240 l 330  67 

370 l 515  89 

660 l 1 004  175    
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Rörlig avgift, kärl osorterat avfall 

Kärlabonnemang osorterat avfall innebär att restavfall och matavfall läggs osorterat i 

samma kärl. Avgift per kärl och år. 

Kärl, rörlig 

avgift kärl 

osorterat 

16 

gång/år 

Hämtning 

varje vecka 

25-34, 

varannan 

vecka v19-

24 och v35-

40

31 

gånger/år 

1 gång/ 

vecka 

62 

gånger/år 

Hämtning två 

gånger per 

vecka under 

veckorna 25-

34, övrig tid en 

gång per vecka

2 gånger/ 

vecka 

3 gånger/ 

vecka 

240 l 1 120  2 170  3 425   4 084 − − 

370 l 1 826  3 200  5 481  6 534  10 733  17 113 

660 l 3 655  6 180  9 593  11 438  18 159  28 832 

Kärl, tillägg till 

verksamhetsabonnemang, 

osorterat 

6 hämtningar 

november−december 

Hämtning varje vecka v50-52, 

varannan vecka v44-49

Avgift/tömning 

240 liter 420  97 

370 liter  828  129 

660 liter  1 658  261 
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Rörlig avgift, säck 

Avgifterna inkluderar säck, säckkostnad, behandling samt hämtning inklusive tio 

meter gångväg. Avgift per säck och år. 

Säck, rörlig avgift 1 gång/vecka 2 gånger/vecka 3 gånger /vecka 

160 liter  2 764  6 852  8 908 

240 liter  3 881  7 421  11 953 

Bottentömmande behållare 

Rörlig avgift, källsorterat matavfall 

Kärlabonnemang matavfall innebär att matavfall sorteras ut i separat behållare. 

I avgiften ingår inte eventuell innersäck. Hämtning sker varje eller varannan vecka. 

Behållarstorlek Avgift per tömning 

Behållare för restavfall, upp till 3 m3  297 

Behållare för restavfall från 3,1 till 5 m3  494 

Behållare för matavfall, upp till 3 m3  316 

Behållare för matavfall, från 3,1 till 5 m3  525 

Rörlig avgift, osorterat avfall 

Kärlabonnemang osorterat innebär att restavfall och matavfall läggs osorterat i 
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samma behållare. I avgiften ingår inte eventuell innersäck. Hämtning sker varje eller 

varannan vecka.  

Behållarstorlek Avgift per tömning 

Behållare upp till 3 m³ 779 

Behållare från 3,1 till 5 m³ 1 296 

Grovavfall 

Besök av fordon under 3,5 ton. Farligt avfall får ej lämnas.  

Företagsbesök Återvinningscentral Avgift per besök 

Avgift per besök, maximalt 3 m3 400 

Enbostadshus i skärgården, permanentboende och fritidshus 

Förhållandet på plats Avgift 

Vid fastighetsgräns/angöringsplats hämtning 19 gånger/år 

Hämtning vid fastighetsgräns/angöringsplats. 

Där sjöhämtning tillämpas måste bryggan vara tillräckligt 

dimensionerad för att renhållaren ska kunna lägga till säkert. 

2 646 

Gemensam behållare och uppsamlingsplats 

Hämtning 21 gånger per år (kostnad per hushåll), fem eller flera 

1 627 
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abonnenter1. 

Delat sopkärl med granne, hämtning 19 gånger, färre än fem 

abonnenter 

Gemensam behållare som delas av maximalt fyra fastighetsägare där 

man i samförstånd kommit överens om att lägga sitt hushållsavfall i en 

gemensam behållare. Hämtning vid en fastighetsgräns/ 

angöringsplats. 

1 627 

Komposteringsrabatt (gäller endast skärgård) 

Kräver anmälan till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

-102

Fastlandslämning 

Hushåll i område A som saknar fast vägförbindelse, fastigheter i 

skärgården med svåra hämtförhållanden. Placeringen av den 

gemensamma uppsamlingsplatsen bestäms i samråd med 

kommunen. 

521 

Verksamheter i skärgården 

Typ av tjänst Avgift 

Storkund/verksamheter i skärgården 

Till exempel Skärgårdsstiftelsen, restauranger, båtklubbar, hotell, 

vandrarhem, kursgårdar, café, affärer, kontorsverksamhet, skolor. 

Kronor per säck. 

217 

1 Ett gemensamt hämtställe för mat- och restavfall från fem eller flera fastighetsägare där man i samförstånd kommer överens om att lägga 

sitt mat- och restavfall i gemensamma behållare. Man kommer överens om placering och gemensam skötsel av behållaren till exempel 

snöskottning, sandning, rengöring med mera enligt föreskrifterna för avfallshantering. Kommunen ser till att storlek och antal behållare 

dimensioneras efter antalet fastigheter och typ av fastigheter som är anslutna. Kommunen betalar ingen ersättning för platsen där 

behållaren/behållarna placeras och placeringen av behållaren/behållarna bestäms i samråd med kommunen. 
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Företagskort ÅVC 

Företag i skärgården som har ett avfallsabonnemang har rätt att köpa 

ett årskort som gäller på ÅVC och vid grovsopkampanjen (gäller inte 

för byggavfall). 

4 915 

Tömning av glasbehållare 

Tömning av bottentömmande glasbehållare. Behållare köps av 

verksamheten och ska placeras inom 5 meter från angöringsplats för 

båt eller bil.  

Timtaxa 

1.5 Övriga tjänster för fastland och skärgård 

Fastland 

Övriga tjänster Avgift 

Gångvägstillägg 

Avgift vid dragväg/gångväg, per påbörjat tiotal meter över tio 

meter. Gäller per hämtning. 

64 

Byte av kärlstorlek  

Byte av kärl och utkörning av extrakärl 

397 

Hämtning av extra säck/kärl vid ordinarie hämtning 

Tömningsavgift tillkommer. 

100 

Hämtning av extra säck/kärl som inte sker vid ordinarie hämtning 

Tömningsavgift tillkommer. 

200 

Extrahämtning av bottentömmande behållare 1 460 
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Skärgård 

Tömningsavgift tillkommer. 

Återställande av kärl 257 

Hämtning av grovavfall och el-avfall 

Sker efter beställning, hämtas vid fastighetsinfart. 

Framkörningsavgift 

Rörlig avgift per kubikmeter tillkommer. 

622 

407 

Hämtning av trädgårdsavfall 

Införs områdesvis. Hämtning utförs från mitten av april till mitten av 

november. 

Startavgift abonnemang för trädgårdsavfall (utställande av 

370-literskärl)

Hämtning 14 ggr per år, pris per år och kärl. 

397 

1 758 

Lock-i Lock 

Pris per lock 
365 

Låsbart lock 

Pris per lock 
417 

Övriga tjänster Avgift 

Budning, grovavfall 

Hämtning vid angöringsplats. Bryggan måste vara tillräckligt 

dimensionerad. Farligt avfall hämtas inte. 
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1.6 Latrin 

Inför hämtning ska latrinkärl vara stängt och locket ha etikett synlig. Har du inte 

lämnat latrinkärl förut kontakta servicecenter. 

Fastland och skärgård 

Framkörningsavgift 

Pris per säck, 1 m3, maximalt 500 kilo 

Pris per säck, 1,7 m3, maximalt 500 kilo 

1 701 

1 475 

1 815 

Rabatt för gemensam faktura vid uppsamlingsplats 

Gäller föreningar som är ekonomiskt ansvariga och registrerade hos 

Bolagsverket. Placeringen av den gemensamma 

uppsamlingsplatsen bestäms i samråd med kommunen (Gäller inte 

privatpersoner). 

-231

Gångvägstillägg 

Avgift tas ut vid dragväg/gångväg längre än 10 meter från 

angöringsplats. Avgift per påbörjat 10-tal meter över 10 meter. 

Gäller per hämtning. 

64 

Hämtning av extra säck/kärl vid ordinarie hämtning 

Tömningsavgift tillkommer. 

100 

Tung säck- 

Avgift tas ut för säck som väger över 15 kg 

150 

Budning Avgift 

Latrinbudning per behållare inom tio meter från körbar väg/brygga, 

maximalt 15 kilo. 

1 530 
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1.7 Övrigt 

För särskilda tjänster som inte ryms inom angiven taxa kan VA- och Avfalls-

avdelningen sätta en avgift utifrån kostnader. Särskilda tjänster kan till exempel 

tillämpas vid större evenemang. 

Följande kostnadsposter ingår i avgiften 

Fastighetsnära insamling av returpapper (FNI) 

Kostnadspost Avgift 

Administrativ merkostnad, per gång. 361 

Transportkostnad: 

Beroende på avfallets karaktär och volym. 

Dock baserat på minst 1 m3. Hänsyn tas även till avstånd mellan 

kommungräns och behandlingsanläggning. 

Från 315 

Behandlingskostnad:  

Baserat på verklig behandlingskostnad. 

Från 500 

Avgift 

Taxa enligt separat överenskommelse med upphandlad entreprenör. 
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