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Renhållningsavgifter 2018 (inkl. moms) 

1 

Renhållningsavgiftens tre delar
 

Grundavgift: betalas av alla som har en bostadsfastighet oavsett om du har dispens från 

sophämtning eller har gemensamt kärl. Har du dessutom fler bostadsfastigheter ska 

grundavgift betalas för samtliga. Denna avgift är till för att täcka gemensamma kostnader för 

renhållningen, till exempel återvinningscentralen, grovsopsinsamlingar och administration.  

 

Tömningsavgift: är baserat på kärlstorlek och tömningsintervall som finansierar hämtning av 

hushållssopor inklusive kärl och behållare. 

 

Rörlig avgift: är baserad på antalet kilo avfall i kärlet vid tömningen, vilket finansierar 

behandlingen av de insamlade soporna.

Sophämtning helårsbostäder 
 

52 kärltömningar per år (varje vecka) 

Kärlstorlek 

(liter) 

Grund-

avgift 

Tömnings-

avgift 

Årsavgift 

totalt 

Avgift per 

lämnat kg  

190 591 kr 1778 kr  2369 kr  1,98 kr 

240 591 kr 2113 kr  2704 kr  1,98 kr 

370 1453 kr  3125 kr  4578 kr  1,98 kr 

660 2605 kr  5186 kr 7791 kr  1,98 kr 

 

26 kärltömningar per år (varannan vecka) 

Kärlstorlek 

(liter) 

Grund-

avgift 

Tömnings-

avgift 

Årsavgift 

totalt  

Avgift per 

lämnat kg 

190 591 kr 533 kr 1124 kr 1,98 kr 

240 591 kr 660 kr 1251 kr 1,98 kr 

370 1453 kr  1043 kr  2496 kr 1,98 kr 

660 2605 kr  2361 kr 4966 kr 1,98 kr 

 

13 kärltömningar per år (var fjärde vecka) 

Kärlstorlek 

(liter) 

Grund-

avgift 

Tömnings- 

avgift 

Årsavgift 

totalt 

Avgift per 

lämnat kg 

190 591 kr 213 kr 804 kr 1,98 kr 

240 591 kr 336 kr 927 kr 1,98 kr 

  

52 containertömningar per år (varje vecka)  

Container 

(m3) 

Hyra, kr/år Tömnings-

avgift 

Årsavgift 

totalt 

Avgift per 

lämnat kg  

2 4394 kr 12 519 kr 16 913 kr 1,63 kr 

4 4996 kr 16 913 kr 21 909 kr 1,63 kr 

8 6260 kr 18 779 kr 25 039 kr 1,63 kr 

20 containertömningar under tiden maj-sept 

4 4996 kr 6140 kr 11136 kr 1,63 kr 

 

26 moloktömningar per år (varannan vecka) 

Molok (m3) Grund-

avgift 

Tömnings-

avgift 

Årsavgift 

totalt 

Avgift per 

lämnat kg  

5 6 945 kr 9 931 kr 16 876kr  1,98 kr 



 

 

Sophämtning fritidsbostäder 
11 kärltömningar per år (varannan vecka under maj-sept) 

Kärlstorlek 

(liter) 

Grund-

avgift 

Tömning-

avgift 

Årsavgift 

totalt 

Avgift per 

lämnat kg  

190 394 kr 435 kr 829 kr 1,98 kr 

240 394 kr 515 kr 909 kr 1,98 kr 
 

Övriga avgifter sophämtning 
Extrahämtning         Avg. för extra säck vid ordinarie tömning 

149 kr/gång 46 kr/säck 
 

Kärlbyte 

301 kr/gång 

 

Latrinhämtning helår 

Tömningar/år Årsavgift 

26 9 630 kr 

 

Latrinhämtningar fritid 

Tömningar/år Årsavgift 

11 3 611 kr 

  

Slamtömning på enskilda avlopp 
Schemalagd deltömning av brunn 

Volym Avgift per brunn och tömningstillfälle 

<5 m3  1000 kr 

>5 m3 tillägg per m3 326 kr 

Årsplanerat (ordinarie) vår- eller hösttömning 

Ca 60% av brunnens volym töms (mellanvattnet lämnas kvar) 

 
Schemalagd heltömning av brunn 

Volym Avgift per brunn och tömningstillfälle 

<5 m3  1 193 kr 

>5 m3 tillägg per m3 326 kr 

Årsplanerat (ordinarie) vår- eller hösttömning 

 
Schemalagd tömning av slutna tankar 

Volym Avgift per tank och tömningstillfälle 

<5 m3  1 280 kr 

>5 m3 tillägg per m3 326 kr 

Årsplanerat (ordinarie) vår- eller hösttömning 

 
Budad deltömning av brunn 

Volym Avgift per brunn och tömningstillfälle 

<5 m3  1 313 kr 

>5 m3 tillägg per m3 326 kr 

Arbetet utförs inom 1 vecka 

 
 



 

 

Budad heltömning av brunn/ slutna tankar 

Volym Avgift per brunn/tank och tömningstillfälle 

<5 m3  1 385 kr 

>5 m3 tillägg per m3 326 kr 

Arbetet utförs inom 1 vecka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga avgifter vid slamtömning 
Slanglängd >10-20m Slanglängd >21-50m  

140 kr 279 kr 
 

Bomkörning Tilläggsavgift för specialfordon  

483 kr 1 158 kr 
  

Övriga slamsugningsuppdrag under ord. arbetstid  

Framkörningsavgift Ersättning per timme 

556 kr 1 043 kr 

 

Spoluppdrag under ord. arbetstid (kombibil) 

Framkörningsavgift Ersättning per timme 

556 kr 1 736 kr 

  

Akut tömning av brunn/ slutna tankar under ordinarie 
arbetstid 7-16 

Volym Avgift per brunn/tank och tömningstillfälle 

<5 m3  1 818 kr 

>5 m3 tillägg per m3 326 kr 

Arbetet utförs inom 24 timmar 
 

 

Akut tömning av brunn/ slutna tankar under icke ordinarie 
arbetstid 

Volym Avgift per brunn/tank och tömningstillfälle 

<5 m3  3 780 kr 

>5 m3 tillägg per m3 326 kr 

Arbetet utförs inom 24 timmar 
 

Tömning av extra brunn inom samma slangradie (BDT, 
fördelningsbrunn, pumpgrop)  

Volym Avgift per brunn/tank och tömningstillfälle 

<5 m3  554 kr 

>5 m3 tillägg per m3 326 kr 
 

Budad tömning av extra brunn (BDT, fördelningsbrunn, 
pumpgrop) 

Volym Avgift per brunn/tank och tömningstillfälle 

<5 m3  945 kr 

>5 m3 tillägg per m3 326 kr 
 
 

Tömning av fettavskiljare 

Tömningsavgift Avgift per m3 

1216 1 043 kr 

Minireningsverk 

Avgift per timme 1 228 kr 


