
Om du flyttar
Om du säljer din fastighet ska du lämna in en ägarbytes
blankett till Servicecenter. Säljaren ansvarar för att fylla i 
blanketten och skicka tillbaka den till Servicecenter, Tyresö 
kommun. Observera att både säljare och köpare måste skriva 
under blanketten, abonnemangen övergår då till nästa ägare.

Om du vill ändra kärlstorlek
Om du vill ändra storlek på ditt avfallskärl, anmäl detta via 
etjänst på tyreso.se/avfall

Årskostnader

Alla priser är inklusive moms

Att tänka på vid behovshämtning
• Ställ fram kärlet senast klockan 06.00 på tömningsdagen, 

behovshämtning sker klockan 0622. Låt kärlet stå framme 
tills hämtning skett.

• Ställ kärlet med öppningen vänd mot gatan med minst  
60 cm fritt runt om (även mellan kärl).

• Kärl ska stå på samma nivå som vägen.

• Kärlet lyfts uppåt, tänk därför på placeringen så att kärlet 
inte kan slå i något.

• Tänk på att inte packa avfallet för hårt i kärlet så att alla 
påsar lossnar vid tömning. Fyll inte kärlet mer än att locket 
lätt kan stängas samt spola ur kärlet regelbundet.

• Tänk på att allt avfall ska vara förpackat i påsar så att det 
inte ligger löst i kärlet.

• Om ditt mat eller restavfall inte har hämtats, anmäl detta 
redan följande dag så att vi snabbt kan åtgärda problemet.

Avfallstaxa 2023 Kort-
version 

Behovsanpassad hämtning för småhus
Avfallsbilen hämtar ditt avfall om du ställt kärlet med öppningen 
utåt mot vägen på hämtningsdagen. Du betalar endast för de gånger 
du ställer fram ditt restavfallskärl för tömning. Matavfallet hämtas 
kostnadsfritt. 

Automattömmande kärl, 
volym i liter

Grundavgift per hushåll i 
småhus/år 

Rörlig avgift per 
tömning

90–140 1 063 kr 51 kr

190 1 063 kr 68 kr

240 1 063 kr 82 kr

360370 1 063 kr 120 kr

El- och grovavfallshämtning för småhus
Perioden april–oktober kan du som bor i småhus få två hämtningar 
gratis av ditt elavfall. Kyl och frys hämtas alltid kostnadsfritt. Du kan 
även beställa en kostnadsfri grovavfallshämtning i storsäck under vår 
eller höst. För mer information kontakta Servicecenter.

Fritidshus
Du som bor i fritidshus och tidigare har haft ett sommar abonnemang 
för avfallshämtning, kommer istället få ett helårsabonnemang från 
och med 1 januari 2023. Detta innebär att alla fritidshus numera har 
möjlighet till samma förmåner som ingår i ett helårsabonnemang.  
Se avfallstaxan 2023 på tyreso.se/avfallstaxa

Småhus med platshämtning

Automattömmande 
kärl, volym i liter

Antal hämt-
ningar/år

Grundavgift 
per hushåll i 
småhus/år

Rörlig avgift/år Total avgift/år

90–140 26 1 063 kr 1 429 kr 2 492 kr

190 26 1 063 kr 1 770 kr 2 833 kr

240 26 1 063 kr 2 661 kr 3 724 kr

360370 26 1 063 kr 4 102 kr 5 165 kr

Avgift för gångavstånd tillkommer. Gångavståndstillägg räknas från 
avfallsbilens närmaste angöringsplats till kärlet.

Avstånd Avgift per kärl/hämtning

510 meter 35 kr

1120 meter 50 kr

2130 meter 104 kr

Flerbostadshus/grupphusområde med kärl
Grundavgift per lägenhet är 722 kr/år.

Kärlstorlek Antal hämtningar/år Total avgift/år

190 l 26 1 306  kr

190 l 52 2 613 kr 

370 l 52 5 088 kr 

660 l 26 4 125 kr

660 l 52 8 252 kr

660 l 104 17 883 kr

http://tyreso.se/avfall
http://tyreso.se/avfallstaxa


Vid beställning och frågor

Servicecenter tel 08578 291 00 
servicecenter@tyreso.se

Du hittar avfallstaxan i sin helhet, mer information och etjänster 
på: tyreso.se/avfall

Inpassering på kretsloppscentralen
På Kretsloppscentralen i Petterboda kan du lämna mycket av 
ditt avfall, men du behöver ett inpasseringskort (som du får 
när du flyttar till kommunen). Varje hushåll får 20 kostnadsfria 
besök/år. Vid behov går det även att köpa extra inpasseringar för 
231 kr/besök. Privatpersoner får inte lämna ut sitt inpasserings
kort till företag som utför renovering i er bostad. Företag med 
inpasseringskort betalar 427 kr/ besök. Läs mer på  
tyreso.se/kretsloppscentralen

Grovavfall 
Storsäck 1 kbm (småhus)   662 kr/säck 

Beställd hämtning (2 kbm)   1 680 kr/framkörning

Behandlingsavgift    2:73 kr/kilo

Elavfall (småhus, flerbostadshus och grupphushåll)

T.ex. Spis, tv och vitvaror max 2 kbm 463 kr/hämtställe

Latrinhämtning
Avgift för hämtning   876 kr/behållare

Fler tjänster

Extratömning av mat/rest/trädgårds 
avfall utanför ordinarie tömningsdag 353 kr/tillfälle 

Avgift för hämtning av extra kärl/säck  
i samband med ordinarie hämtning 85 kr per kärl/säck

Felsorteringsavgift i kärl   88 kr/kärl

Felsorteringsavgift krantömmande  
behållare för matavfall   1 324 kr/tömning 

Byte av kärlstorlek för restavfall 267 kr/kärl

Trädgårdsavfall
Abonnera på ett 370literskärl för trädgårdsavfall som vi tömmer 
varannan vecka under säsong. Abonnemanget kostar 1 323 kr/säsong. 

Utställning och hemtagning av kärl kostar 267 kr. 

Du kan beställa extrahämtning utanför ordinarie tömningsdag  
för 353 kr/tillfälle. 

Slamtömning

Regelbunden slamtömning 

Observera att en (1) tömning per år och anläggning är obligatorisk.

Storlek slamanläggning Total avgift per tömning

01 kbm 739 kr

1,13 kbm 1 003 kr

3,15 kbm 1 315 kr

5,17 kbm 1 594 kr

7,112 kbm 2 073 kr

Om flera anläggningar töms inom samma fastighet tillkommer 
flertankstillägg per tillkommande anläggning. 

Flertankstömning, avgift per tillkommande anläggning

Storlek slamanläggning Total avgift per tömning

01 kbm 527 kr

1,13 kbm 791 kr

3,15 kbm 1 103 kr

5,17 kbm 1 382 kr

Du kan även beställa extratömning (utförs inom sex arbetsdagar), 
akuttömning (utförs inom 12 arbetstimmar) eller jourtömning 
(utförs inom sex arbetstimmar) av din slamanläggning.  
Observera att dessa tömningsalternativ har en högre kostnad.  
För tömningspriser se tyreso.se/avfallstaxa

Framkörningsavgift för respektive anläggning tas ut vid de tillfällen 
då tömning inte varit möjlig.

Tio meter slangdragning ingår i priserna. Över tio meter kostar  
96 kronor extra per fem meter. Maxlängd på slangdragning är 50 
meter. Timkostnad med 557 kronor debiteras för extra arbeten, till 
exempel framgrävning av lock och sökning efter anläggning, lägsta 
debitering är en halvtimme.

Vi reserverar oss för att hämtnings- och tömningsdagar 
kan ändras om speciella omständigheter uppstår.
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