Diarienummer:
Dnr 2019/KS 0180 10

Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2020
Antagen av kommunfullmäktige 2019-06-13, gäller från och med 2020-01-01.

Renhållningstaxa för Tyresö kommun

1. Allmänna bestämmelser
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020
då kommunfullmäktiges tidigare antagna
taxa, Dnr 2018/KS 0031, antagen den 14
juni 2018, ärende 9, ersätts.
Gällande bestämmelser för hanteringen av
hushållsavfall (och därmed jämförligt avfall)
finns i kommunens föreskrifter för avfallshanteringen. Renhållningstaxans avgifter
skall betalas till Tyresö kommun,
renhållningsenheten.
Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska
bidra till att styra mot kommunens miljö- och
avfallsmål. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger
kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett
sådant sätt att miljöanpassad
avfallshantering främjas.
Avfallsabonnemang
Samtliga bebyggda fastigheter, med avfall
jämförligt med det som kommer från hushåll,
är skyldiga att ha ett abonnemang för
hämtning av hushållsavfall hos Tyresö
kommun, renhållningsenheten. Nya eller
ändrade abonnemang tecknas genom
fastighetsägaren.
Betalningsskyldighet och faktura
Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren/
abonnemangsinnehavaren är betalningsskyldig för avgifter enligt denna taxa.
Avgiften måste betalas även då det inte
finns avfall att hämta.
Anmälan om hämtning görs till Tyresö
kommun, servicecenter. Betalningsskyldighet föreligger till dess anmälan om
ändrade förhållanden har inkommit till
servicecenter.
Om inte betalning sker i tid, har Tyresö
kommun, renhållningsenheten rätt att
debitera påminnelseavgift samt gällande
dröjsmålsränta. Lagstadgad moms ingår i
taxan om inte annat anges.

Uppehåll
Ansökan om uppehåll i hämtningen av
hushållsavfall ska ske skriftligt från
fastighets-/abonnemangsinnehavaren om
fastigheten inte kommer att användas under
en sammanhängande tid av minst sex
månader. För slamtömning gäller minst ett
sammanhängande år. Grundavgiften ska
betalas även under uppehållsperioden.
Ansökan ska göras på särskild blankett
minst 1 månad innan uppehållet är tänkt att
börja. Blanketten tillhandahålls av
kommunens servicecenter eller hämtas via
Tyresö kommuns hemsida.
Förändringar i abonnemanget
Förändringar i avfallsabonnemanget som
kan ha betydelse för beräkning av avgiften,
exempelvis byte av kärlstorlek eller ändring
av hämtningsintervall, ska anmälas till
Tyresö kommuns servicecenter i god tid
innan förändringen ska träda i kraft. Den nya
avgiften regleras på kommande faktura.
Ansökan om ändringar som avser gemensam hämtning, gemensam behållare eller
utökat intervall för slamtömning, lämnas till
servicecenter i god tid innan förändringen
ska träda ikraft.
För kompostering av köksavfall med
godkänd varmkompost krävs anmälan till
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
För eventuell installation av köksavfallskvarn, krävs medgivande av kommunens
VA-avdelning, via kommunens hemsida.
Ägarbyte och uppsägning av
abonnemang
Anmälan om ägarbyte eller uppsägning av
avfallsabonnemang skall göras till Tyresö
kommun, servicecenter, på blankett som
tillhandahålls av servicecenter eller hämtas
via kommunens hemsida.
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Den tidigare fastighetsinnehavarens betalningsansvar upphör inte förrän anmälan
inkommit till servicecenter.




Taxans konstruktion
Renhållningsavgiften är uppdelad i en
grundavgift och en rörlig avgift. Utöver detta
finns avgifter för tilläggstjänster. Grundavgifter och rörliga avgifter gäller samtliga hushåll och verksamheter i kommunen och
anges i avsnitt 2A Samlade avgifter (A1.1,
A1.2, A1.3, A2 samt A4).
I grundavgiften ingår:
 Avfallskärl om 140, 190, 240, 370 och
för flerbostadshus/verksamheter även
660 liter.
 För A.1.1 samt A.1.2 ingår kostnadsfri
insamling av grovavfall 2 ggr/år efter
beställning under fastställd period. Max
2m³ avfall hämtas per gång vid farbar
väg/fastighetsgräns.
 För A.1.1 samt A.1.2 ingår kostnadsfri
insamling av elavfall 2 ggr/år efter
beställning under fastställd period. Max
2m³ avfall hämtas per gång vid farbar
väg/fastighetsgräns.
 För A1.2 ingår kärl om 140 liter avsedd
för separat insamling av matavfall.
Matavfallskärlet töms kostnadsfritt på
fastställd hämtdag.
 För hushållen ingår årligen 20 stycken
inpasseringar till återvinningscentralen
där hushållen själva kan lämna och
sortera sitt grovavfall, elavfall samt
farliga avfall.
 Tillgång till avlämning av smått elavfall
och småbatterier i insamlingsskåpen
”Samlarna”.



Kostnader för information, administration, kundtjänst, avfallsplanering och
fakturering.
Kostnader för hämtning och transport av
kasserade kylmöbler.
Företag/verksamheter som har
avfallsabonnemang genom Tyresö
kommun, erbjuds att köpa inpasseringar
för tillträde till kretsloppscentralen.

Den rörliga avgiften framgår av taxan och
varierar beroende på behållartyp, storlek,
tömningsintervall samt om du lämnar ditt
avfall vid uppsamlingsplats.
Avgifter debiteras kvartalsvis eller
månadsvis.
Avgifter för tilläggstjänster, exempelvis
hämtning av grovavfall, elavfall, trädgårdsavfall, slam, latrin och fett, anges i avsnitt B,
”Separata avgifter, tilläggsavgifter”.
Övriga arbeten och tjänster
Arbete och tjänster, som till sin art eller
utformning skiljer sig från de som är upptagna i taxan, debiteras enligt självkostnadspris med tillägg om 15 procent i
administrationsavgift. Priset fastställs av
Tyresö kommun, renhållningsenheten.
Taxejustering
Avgifterna i denna taxa påverkas av index
A12:1-3MD eller motsvarande.
Avgifterna kan justeras årligen fr.o.m.
1 januari enligt ovan och fastställs av kommunstyrelsen.
Indexreglering av taxan kan ske om inte
kommunfullmäktige beslutar annat.
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2. Avgiftsdokument
A

Samlade avgifter (samtliga avgifter är inklusive moms om inte annat anges)

A1.1

Enbostadshus med kärl för hushållsavfall

Behovsanpassad hämtning av hushållsavfall vid enbostadshus med automattömmande kärl.
Insamlingsrutt går varje vecka på schemalagd veckodag.
Automattömmande kärl,
Grundavgift per hushåll
volym i liter
enbostadshus kr/år
90-140*
964
190
964
240
964
370
964
*Kärl finns att beställa i storlekarna 140-370 liter.
A1.2

Rörlig avgift kr/hämtning
47
61,5
74
93

Enbostadshus med kärl för matavfall

Behovsanpassad hämtning av matavfall vid enbostadshus med automattömmande kärl.
Insamlingsrutt går varje vecka på schemalagd veckodag. Matavfallskärlet töms kostnadsfritt
upp till 52 gånger/år.
Automattömmande
kärl, volym i liter
140

A1.3

Matavfall
kr/hämtning
0 kr

Enbostadshus med kärl och platshämtning

Avgifter för enbostadshus med platshämtning, fast hämtningsintervall och automattömmande
kärl, kr/behållare och år
Automattömmande
kärl, volym i liter
90-140*
190
240
370

Antal hämtningar per år
26
26
26
26

Grundavgift per
lägenhet kr/år
964
964
964
964

Rörlig avgift
kr/år
1 103
1 366
2 055
3 166

Total avgift
kr/år
2 067
2 330
3 019
4 130

*Kärl för hushållsavfall finns att beställa i storlekarna 140-370 liter. Avgift för gångavstånd
(B1) tillkommer.
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A2.

Fritidshus

Sommarabonnemang, hämtning från vecka 14 till och med vecka 39
Avgift för behovsanpassad hämtning av hushållsavfall vid fritidshus med automattömmande
kärl. Insamlingsrutt går varje vecka på schemalagd veckodag. Fritidshus som önskar sortera
ut matavfall eller tömma kärlet året runt övergår till A1.1. samt A1.2. Tömningar utöver
säsong debiteras och abonnemangsformen utreds.
Automattömmande kärl, Grundavgift per hushåll
volym i liter
i småhus kr/år
90-140*
468
190
468
240
468
370
468
*Kärl finns att beställa i storlekarna 140-370 liter.

Rörlig avgift kr/hämtning
47
61,5
74
93

A3. Uppsamlingsplatser
A3.1 Uppsamlingsplats gemensamma kärl
Gemensamma kärl som töms vid särskild uppsamlingsplats efter överenskommelse/anvisning av plats, året runt, eller vid tillfälliga vägarbeten etc. Kärlen töms en gång per vecka och
anslutna hushåll faktureras separat.
Tömningsavgift per kärl och år
Automattömmande Hushållsavfall
hushållsavfallskärl,
volym i liter
Kärl 190 l
1 781 kr/kärl
Kärl 240 l
2 465 kr/kärl
Kärl 370 l
3 800 kr/kärl

Automattömmande
matavfallskärl, volym
i liter
140 l
140 l
140 l

Matavfall

0 kr
0 kr
0 kr

Grundavgift per anslutet hushåll tillkommer
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A3.2 Uppsamlingsplats enskilda kärl
Enskilda kärl töms vid särskild uppsamlingsplats efter överenskommelse/anvisning av plats.
Kärlen tömningsregistreras. Berörda hushåll erhåller 15 procents rabatt på ordinarie
tömningsavgift. Rabatten är avdragen i avgifterna nedan.
Tömningsavgift per kärl
Automattömmande
hushållsavfallskärl,
volym i liter
Kärl 90-140 l
Kärl 190 l
Kärl 240 l
Kärl 370 l

Hushållsavfall

40 kr
52 kr
67 kr
79 kr

Automattömmande
matavfallskärl,
volym i liter
140 l
140 l
140 l
140 l

Matavfall

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Grundavgift per anslutet hushåll tillkommer
A3.3 Uppsamlingsplats säsong – gemensamma kärl
Gemensamma kärl töms vid särskild uppsamlingsplats (1 november-31 mars eller 1 april –
30 september) efter överenskommelse/anvisning av plats. Tömning sker en gång per vecka.
Övrig tid gäller enskild avfallshämtning och debitering i enlighet med avsnitt A1.1-A1.2.
Tömningsavgift per kärl och år
Automattömmande
Hushållsavfall
hushållsavfallskärl,
volym i liter
Kärl 190 l
891 kr/kärl
Kärl 240 l
1 233 kr/kärl
Kärl 370 l
1 900 kr/kärl

Automattömmande
matavfallskärl,
volym i liter
140 l
140 l
140 l

Matavfall

0 kr
0 kr
0 kr

Grundavgift per anslutet hushåll tillkommer
A3.4 Uppsamlingsplats vintertid, enskilda kärl
Enskilda kärl töms vid särskild uppsamlingsplats vintertid efter överenskommelse/anvisning
av plats. Kärlen tömningsregistreras. Övrig tid gäller avfallshämtning vid ordinarie hämtplats.
Berörda hushåll erhåller 10 procent rabatt på ordinarie tömningsavgift hela året. Rabatten är
avdragen i avgifterna nedan.
Tömningsavgift per behållare
Automattömmande
Hushållsavfall
hushållsavfallskärl,
volym i liter
Kärl 90-140 l
37 kr
Kärl 190 l
48 kr
Kärl 240 l
57 kr
Kärl 370 l
67 kr

Automattömmande
matavfallskärl,
volym i liter
140 l
140 l
140 l
140 l

Matavfall

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Grundavgift per anslutet hushåll tillkommer
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A4. Flerbostadshus, grupphusområden med gemensamt hämtställe, verksamheter
och badplatser
Grundavgifter för lägenheter i flerbostadshus,
grupphusområden med gemensamt hämtställe
samt för verksamheter.

Grundavgift per
lägenhet eller verksamhet
kr/år

Lägenhet
Verksamheter
Badplatser
Rörliga avgifter tillkommer.

655
494
412

A4.1 Rörliga avgifter för flerbostadshus, grupphusområden med gemensamt
hämtställe och verksamheter
Kärl, volym i liter

Antal hämtningar per år

140
26
140
52
190
26
190
36
190
52
240
26
240
52
370
26
370
52
370
104
660
26
660
36
660
52
660
104
Grundavgift per anslutet hushåll/verksamhet tillkommer.

Rörlig avgift för
hushållsavfallshämtning
kr/år
959
1 917
1 188
2 033
2 375
1 644
3 286
2 533
5 067
7 724
3 742
5 183
7 486
16 225

För flerbostadshus samt grupphusområden med gemensamt hämtställe töms
matavfallskärlet kostnadsfritt 26 eller 52 gånger/år.
A.4.2 Matavfallsinsamling för verksamheter
Automattömmande kärl,
Antal hämtningar under
volym i liter
perioden
140
140

52
104

Rörlig avgift kr/år

900
1 800
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A.4.3 Rörliga avgifter för badplatser, hushållsavfall
Automattömmande kärl,
Antal hämtningar under
volym i liter
perioden
190
240
370
370
Grundavgift tillkommer.

Rörlig avgift kr/år

20
20
20
40

1 127
1 322
1 760
3 518

A.4.5 Komprimatorbehållare för insamling av hushållsavfall
Dessa avgifter gäller komprimatorbehållare för insamling av säck- och kärlavfall, dock ej för
grovavfall. Avgiften inkluderar tömning och behandling och gäller vid regelbunden,
schemalagd hämtning. Avgifter för utsättning och hemtagning tillkommer.
Behållare

Avgift, kr/hämtning

5-14 m3 komprimatorbehållare

5 346

15-18 m3 komprimatorbehållare

6 793

19-22 m3 komprimatorbehållare

8 068
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23-26 m komprimatorbehållare
27-30 m3 komprimatorbehållare
Grundavgift per lägenhet/verksamhet tillkommer.

9 662
11 257

A5. Hushåll och verksamheter med krantömmande behållare
Småhus i grupphusområden med gemensam avfallshantering, flerbostadshus och
verksamheter som använder krantömmande behållare.
Krantömmande behållare
Schemalagd hämtning hushållsavfall, pris per tömning

Hämtningsavgifter
384 kr

Behandlingsavgift per 3 m3 behållare

211,40 kr

Behandlingsavgift per 5 m3 behållare

352,40 kr

Extra tömning utanför ordinarie tur samt vid oren
fraktion matavfall

1 201 kr

Schemalagd hämtning matavfall, pris per tömning

0 kr

Grundavgift per lägenhet/verksamhet tillkommer.
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A6.

Hushåll och verksamheter anslutna till sopsugsanläggning

A6.1 Stationär sopsugsanläggning med kommunalt huvudmannaskap.
Priset inkluderar tömning och behandling av hushållsavfall samt matavfall.
Stationär sopsug Norra Tyresö centrum

Kr/år

Avgift per ansluten lägenhet

2 500

Grundavgift per lägenhet/verksamhet tillkommer.
Anslutningsavgift till sopsugsanläggning med kommunalt huvudmannaskap i Norra Tyresö
centrum tillkommer för exploatörer om 260 kr/bruttoarea (BTA) i samband med att fastighet
ansluts till sopsugsanläggning.

A6.2 Mobil sopsugsanläggning
Mobil sopsug för insamling av
hushållsavfall
Avgift per tömning och dockningspunkt
Behandlingskostnad hushållsavfall
Grundavgift per lägenhet/verksamhet tillkommer.

Avgift kr/per
tömning
3 681
705
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B.

Separata avgifter, tilläggstjänster

B1.

Gångavstånd

Avstånd

Avgift per säck/behållare

5 - 10 meter

33 kr/hämtning

11 – 20 meter

48 kr/hämtning

Mer än 20 meter och maximalt 30 meter

99 kr/hämtning

Gångavstånd räknas från hämtfordonets närmaste angöringsplats till behållaren.

B2.

Övriga avgifter hushållsavfall, matavfall, trädgårdsavfall

Avgift för extrahämtning av hushållsavfall utanför ordinarie hämtning
Avgift per tillkommande kärl/säck av hushållsavfall i samband
beställning av extrahämtning/ordinarie hämtning
Avgift för extrahämtning av matavfall utanför ordinarie hämtning

320 kr/tillfälle
77 kr kärl/säck
320 kr/tillfälle

Avgift för extrahämtning av matavfall per tillkommande kärl i
samband med extrahämtning

77 kr/kärl

Avgift för hämtning av hushållsavfall i säck på skärgårdsöar

319 kr/säck

Avgift för utkörning/hemtag av kärl, tillfälliga abonnemang

200 kr/kärl

Avgift för utkörning per tillkommande kärl i samband med
beställning av utkörning/hemtag av kärl (tillfälliga abonnemang)
Avgift för utkörning/hemtag av trädgårdsavfallskärl

80 kr/kärl
242 kr/kärl

Avgift för byte av kärlstorlek avseende hushållsavfallskärl

242 kr/kärl

Avgift för gravitationslås inklusive montering på kärl

670 kr/kärl

Felsorteringsavgift matavfall

80 kr/kärl

Avgift för extrahämtning av felsorterat matavfall (förbränns)

77 kr/kärl

Tvätt av krantömmande behållare (spolning och sugning)

2 700 kr/beh

Hämtnings- och behandlingsavgift, matavfall, kvarn till tank 1-3 m3

2 019 kr/tömn

Hämtnings- och behandlingsavgift, matavfall, kvarn till tank 3,1-6 m3

3 210 kr/tömn
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B3.

Grovavfall

Beställning från enbostadshus*, verksamheter och grupphusområden
Framkörningsavgift per maximalt 2 m3/hämtning
Behandling per kilo

423 kr
2,01 kr/kg

*För enbostadshus gäller detta hämtning utöver de avgiftsfria hämtningarna av grovavfall
som ingår i abonnemanget.

Abonnemang för hämtning från flerbostadshus/verksamhet
Framkörningsavgift per hämtställe

293,25 kr

Behandling per kilo

2,51 kr/kg

B4.

Elavfall

Beställning från enbostadshus* och grupphusområden
Spisar, tv-apparater, torktumlare, torkskåp, köksfläktar, tvätt- och
diskmaskiner. Framkörningsavgift per maximalt 2 m3/hämtning

420 kr

*För enbostadshus gäller detta hämtning utöver de avgiftsfria hämtningarna av elavfall
som ingår i abonnemanget.
Kylskåp och frysar hämtas avgiftsfritt vid fastighetsgräns/plats där vändmöjlighet för lastbil
finns.

Abonnemang på hämtning från flerbostadshus
Framkörningsavgift per regelbunden hämtning av elavfall från
flerbostadshus lastat i särskild hämtningsutrustning
Framkörningsavgift per beställd hämtning vid gemensamt
hämtställe (ex. skolor)

420 kr/hämtställe och
gång
1 050 kr/hämtställe
och gång
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B5.

Trädgårdsavfall

Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall april till och med oktober
Tömning sker varannan vecka under säsong. Kärl placeras vid tomtgräns/farbar väg inför
tömningsdagen, på plats där vändmöjlighet för lastbil finns. Avgift för utställning/hemtag av
kärl tillkommer med 242 kr/tillfälle.
Behållare, volym
Avgift för tömning och behandling per säsong och kärl
370 l kärl

B6.

1 200

Latrin

Framkörningsavgift för hämtning och behandling av latrinbehållare av
engångstyp. Lyftvikt max 15 kg. Ny behållare ingår i avgiften.

810 kr/st

Om det vid hämtningstillfället inte synligt finns något/några kärl att hämta på grund av
övertäckning, bristfällig uppmärkning eller annan orsak, tas en avgift ut för framkörning om
810 kr/tillfälle.

B7.

Slam

Avgifter i kr per hämtningstillfälle
Regelbunden/
Akuttömning
Jourtömning
obligatorisk
tömning
562
956
3 370
Behandlingsavgift med 152 kr/ton tillkommer.

Tömningsavgift per
tillkommande anläggning
505

Tömd mängd slam sammanräknas totalt per fastighet och tillfälle vid betalning av avgift för
tömning enligt ovanstående tabell. Om anläggningen inte kan tömmas på grund av övertäckning, bristfällig uppmärkning eller annan orsak, tas avgift för framkörning för respektive
tjänst ut.
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Övriga avgifter vid hämtning av slam
Timersättning för slamfordon med förare

1 157 kr/tim

Tilläggsavgift för liten slambil

971 kr/tömn

Extratömning av slam inom sex arbetsdagar (gäller ej

750 kr/tömn

båttömning)

Timersättning extra arbete, t ex framgrävning av lock, tungt
lock, sökning efter anläggning m.m.
Timersättning för spolning i samband med tömning

515 kr/tim
718,75 kr/tim

Timersättning för spolning samt återfyllnad minireningsverk
Tillägg för slang per 5 m intervall (10-50m)

1 437,5 kr/tim
88 kr

Tillägg för extrapersonal vid slangdragning

515 kr/tim

Timersättning mellanpumpning

1 157 kr/tim

Slamtömning med båt per tillfälle (tömning sker under period

4 772 kr/tillfälle

fastställd av renhållaren)

B9.

Fett

Avgifter i kr per hämtningstillfälle
Beställd tömning Regelbunden/ Akuttömning
schema

Jourtömning

Liten bil,
regelbunden
tömning
1 150
1 089
1 605
5 263
1 272
Behandlingsavgift tillkommer om 393 kr/m³ baserat på fettavskiljarens volym.
Om anläggningen inte kan tömmas på grund av övertäckning, bristfällig uppmärkning eller
annan orsak, tas en avgift för framkörning för respektive tjänst ut.
Övriga avgifter i kr vid hämtning av fett
Timersättning extra arbete på plats kr/timme
Tillägg för slang per 5 m intervall (10-50m)
Hetvattenspolning kr/tillfälle

1 326
88
3 570
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B10.

Tilläggsavgifter Kretsloppscentralen

Inpassering till kretsloppscentralen för företag/verksamhet,
kr/inpassering

370

Extra inpassering på Kretsloppscentralen för privatpersoner

200

Nytt inpasseringskort (pga. exempelvis förlorat kort)

137

B11.

Övriga tjänster

Tjänster som inte tidigare omnämnts i denna renhållningstaxa utförs mot självkostnad.
Administrationsavgift om 15 procent tillkommer.
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Begreppsförklaringar
Grundavgift
Grundavgiften är en fast avgift som alla bebyggda fastigheter betalar varje år. Avgiften är inte
knuten till avfallshämtningen vid fastigheten utan ska täcka hushållens kostnader för bland
annat drift av kretsloppscentralen, mottagning och hantering av farligt avfall samt grovavfall.
Olika tjänster ingår i de olika grundavgifterna. I samtliga grundavgifter ingår information,
kundservice och avfallsplanering.
Rörlig avgift
Den rörliga avgiften per år utgörs av själva hämtningen av ditt avfall, det vill säga storleken
på ditt kärl/behållare, antal hämtningar per år, hämtningssätt och eventuell extrakostnad för
gångavstånd.
Automattömmande kärl
Kärl som töms av sidlastande avfallsfordon med mekanisk lyftarm. Det kräver särskilda
förutsättningar för att tömning ska kunna ske. Kärlen behöver stå på plant underlag med
minst 60 centimeters fritt utrymme runt om. Vid tömning lyfts kärlet uppåt, vilket innebär att
eventuella träd, buskar och andra hinder inte får inkräkta på utrymmet. Avfallet ska vara
välpaketerat och förslutet i påse eller paket så att innehållet inte sprids vid tömning.
Enbostadshus
En- och tvåbostadshus (inkl. parhus och radhus med enskilda abonnemang) med
abonnemang för enskild avfallshämtning (eget kärl).
Flerbostadshus, samfälligheter och grupphus
Bostadshus med fler än två lägenheter samt samfälligheter och grupphusområden med
gemensam avfallshämtning.
Verksamheter
Affärer, restauranger, skolor, förskolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar, båtklubbar med
mera som inte utgörs av boende.
Abonnemang
Regelbunden tömning enligt bestämt intervall eller efter behov.
Behållare
Avser avfallsbehållare som Tyresö kommuns entreprenör tömmer/hämtar, t.ex. kärl, säck,
bottentömmande behållare och container.
Hushållsavfall (soppåsen)
Det avfall som blir kvar när matavfall, farligt avfall, elavfall, grovavfall och förpackningar har
sorterats ut. Hushållsavfallet samlas in i kärl eller annan avsedd behållare och går till
förbränning och omvandlas till fjärrvärme och el.
Matavfallsinsamling
Matavfall från hushåll och verksamheter samlas in i brunt kärl 140 liters kärl eller annan
därför avsedd behållare. Matavfallet går till rötning och blir biogas och biogödsel.
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Tack för att du sorterar och bidrar till att naturresurser kan sparas!

Illustrationer: Ulf Swerin

Så här når du oss:
Servicecenter: Tel: 08-5782 91 00
E-post: servicecenter@tyreso.se
Postadress: Marknadsgränd 2, 135 81 Tyresö
Hemsida: tyreso.se/avfall
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