
Slamtömning
 Regelbunden/ Akut- Jour-  
  obl.tömning tömning tömning

      562                  956             3370

Behandlingsavgift med 152 kronor/kbm tillkommer.

Om flera anläggningar inom samma fastighet töms 
samtidigt, räknas volymerna samman och  priset 
gäller för den totala volymen. Det tillkommer 
även en avgift på 505 kronor vid tömning av fler 
anläggningar.

Om du behöver en tömning utöver ditt regelbundna 
abonnemang men inte vill ändra ditt tömningsin
ter vall kan du beställa en extratömning, slammet 
töms då inom sex arbetsdagar och kostar 750 
kronor exklusive behandlingsavgift.

Framkörningsavgift för respektive tjänst tas ut 
vid de tillfällen då tömning inte varit möjlig. Vid 
beställning av tömning av anläggning med mindre 
hämtningsfordon (lägre axeltryck) tillkommer 971 
kronor per tömningstillfälle.

10 meter slangdragning ingår i priserna. För 
slang dragning mellan 11 och 50 meter kostar det 
88 kronor extra per 5 meter. Maxlängd på slang
dragning är 50 meter. Timkostnad med 515 kronor 
debiteras för extra arbeten, till exempel framgräv
ning av lock och sökning efter anläggning, lägsta 
debitering är en halvtimme.

Grovavfall
Beställning                    423 kr/2 kbm och tillfälle
Behandling   2:01 kr/kilo
Abonnemang för flerbostadshus 
Avgift per hämtställe  293:25 kr 
Behandling   2:51 kr/kilo

Elavfall (enfamiljsbostad, grupphushåll) 
Spis, tv och vitvaror           420 kr/2 kbm och tillfälle

Latrinhämtning
Avgift för hämtning  810 kr/st

Fler tjänster
Avgift för hämtning av extra säck i  
samband med ordinarie hämtning 77 kr/säck
Avgift för extrahämtning av hushålls 
avfall utanför ordinarie hämtning 320 kr
Avgift för hämtning av säck 
på skärgårdsö  319 kr/säck
Byte av kärlstorlek för hushållsavfall 242 kr/kärl

Trädgårdsavfall
Abonnera på ett kärl för trädgårdsavfall som  
vi tömmer varannan vecka under säsong.  
Abonnemanget kostar 1200 kr/säsong. 

Vid beställning och frågor:
Servicecenter tel 08-578 291 00
servicecenter@tyreso.se

Mer information och e-tjänster: 
www.tyreso.se/avfall

Producerad av Tyresö kommun oktober 2018

Inpassering på kretsloppscentralen 
För att besöka kretsloppscentralen behöver 
du ett inpasseringskort. Varje hushåll får 20 
kostnadsfria besök/år, vid behov går det även 
att köpa extra inpasseringar. Företag med in
passeringskort betalar 350 kr/ besök. Reglerna 
finns i renhållnings ordningen som du hittar på 
tyreso.se/avfall.

Sommarhämtning
Du som bara nyttjar din fastighet under som
marhalvåret kan ansöka om sommartaxa. 
Hämtning sker då minst tre gånger mellan 
1 april och 30 september. Hämtning av mat, 
grov och elavfall ingår inte.
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Enbostadshus med platshämtning 
 

Automattömmande Antal Grundavgift Rörlig Total 
kärl, volym i liter hämtningar per lägenhet avgift avgift 
  per år kr/år kr/år kr/år  

90–140 26 1607  959 2566 
190 26 1607 1188 2795
240 26 1607 1644 3251
370 26 1607 2533 4140

Avgift för gångavstånd tillkommer. Gång
avståndstillägg räknas från hämtfordonets 
närmaste angöringsplats till behållaren.

Avstånd  Avgift per säck/behållare

5–10 meter  33 kr/hämtning
11–20 meter  48 kr/hämtning
21–30 meter  99 kr/hämtning
 
 
Fritidshus (sommartaxa 1 april–30 september)
  
Automattömmande Grundavgift Rörlig avgift 
kärl, volym i liter per lägenhet i kr/hämtning 
  småhus kr/år     

90–140 780 40:87 
190 780 53:47 
240 780 62:88 
370 780 74:72

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

Flerbostadshus/samfälligheter
med kärl
Grundavgift för lägenhet  1 092:–

Grundavgift för lägenhet  
som sorterar ut sitt matavfall     954:–

 
Kärlkostnad/st
Kärlstorlek Intervall   Kostnad 

190 l 26    1 188:–
190 l 52   2 375:–

370 l 52    7 486:–

660 l  26    3 742:–
660 l 52    7 486:–
660 l 104   16 225:– 

Om du flyttar
När en fastighet byter ägare ska den 
som flyttar säga upp sitt renhållnings
abonnemang.

Om du vill ändra kärlstorlek
Om du vill ändra storlek på ditt avfallskärl, 
meddela Servicecenter i god tid.

Avfallshämtningspriser för dig som 
sorterar ut matavfall
Kärlstorlek, l Grundavgift per bostad  Pris per   
        hämtning

90–140 1318 40:87
190   1318 53:47
240  1318 62:88
370  1318 74:72

Avfallshämtningspriser för dig som 
inte sorterar ut matavfall
Kärlstorlek, l Grundavgift per bostad  Pris per   
        hämtning

90–140 1607 40:87 
190   1607 53:47 
240  1607 62:88
370  1607 74:72

Behovsanpassad hämtning av mat- 
och hushållsavfall
Avfallsbilen hämtar ditt avfall de veckor du 
väljer att ställa fram kärlen. Du betalar endast 
för de gånger du ställer fram ditt hushålls
avfallskärl för tömning. Matavfallet hämtas 
kostnadsfritt. Du får även en lägre grundavgift 
när du ansluter dig till matavfallsinsamlingen.

Årskostnader

Perioden april–oktober kan du med 
helårsabonne mang få två kostnadsfria hämt
ningar av ditt el och grovavfall. Kyl och frys 
hämtas alltid kostnadsfritt vid farbar väg med 
vändmöjlighet för lastbil. För mer information 
kontakta Servicecenter.

Alla priser är inklusive moms.


