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1 Allmänna bestämmelser 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 då kommunfullmäktiges tidigare antagna taxa, 2020/KS 

0124, antagen den 19 november 2020, ersätts. 

 

Gällande bestämmelser för hanteringen av kommunalt avfall finns i Renhållningsordning – 

avfallsföreskrifter i Tyresö kommun. Avfallstaxans avgifter skall betalas till Tyresö kommun, enheten 

för avfall och kretslopp. 

 

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot Tyresö kommuns mål inom 

avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att 

miljöanpassad avfallshantering främjas. 

 

Avfallstaxan ska: 

• styra mot lokala och nationella miljömål inom avfallsområdet 

• främja en miljöanpassad avfallshantering där farligt avfall, elavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, 

förpackningar och matavfall sorteras ut för återvinning 

• täcka kostnaderna för verksamheten (självfinansiering) 

• vara tydlig och enkel att förstå och kommunicera 

• ge kunden hög servicegrad 

• stimulera en god arbetsmiljö. 

 

1.1 Avfallsabonnemang 
Samtliga bebyggda fastigheter, med avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin 

art och sammansättning liknar avfall från hushåll, är skyldiga att ha ett abonnemang för hämtning av 

restavfall hos Tyresö kommun, enheten för avfall och kretslopp. Abonnemang sluts mellan 

fastighetsägare och Tyresö kommun.  

 

1.2 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 rätt att debitera påminnelseavgift samt gällande 

dröjsmålsränta. Lagstadgad moms ingår i taxan om inte annat anges. 
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1.3 Uppehåll 
Ansökan om uppehåll i hämtningen av restavfall ska ske skriftligt från fastighets-

/abonnemangsinnehavaren om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid 

av minst sex månader, eller tre månader för verksamheter. Grundavgift ska betalas även under uppe-

hållsperioden. 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 e-

tjänster.  

 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare med fettavskiljare, slamavskiljare eller slamtank, 

kan efter ansökan till Tyresö kommuns servicecenter, medges om förlängt hämtintervall eller uppehåll 

i hämtning av fett och slam vid låg nyttjandegrad på fastigheten. Grundavgift ska betalas även under 

uppehållsperioden.  

 

1.4 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 

eller via e-tjänst i god tid innan förändringen ska träda i kraft. Den nya avgiften regleras på kommande 

faktura. Nya eller ändrade abonnemang, tecknas av fastighetsinnehavaren. Ansökningar avseende 

uppehåll i tömning eller utökat intervall för slam- och fettömning, sker via Tyresö kommuns e-tjänster. 

 

För kompostering av köksavfall med godkänd varmkompost eller bokashibehållare krävs anmälan till 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

 

För eventuell installation av köksavfallskvarn, krävs medgivande av samhällsbyggnadskontoret. För 

mer information, se Tyresö kommuns webbplats. 

 

1.5 Ägarbyte och uppsägning av abonnemang 
Anmälan om ägarbyte eller uppsägning av avfallsabonnemang skall göras av säljaren till Tyresö 

kommun, servicecenter, på blankett som tillhandahålls av servicecenter eller beställs via Tyresö 

kommuns e-tjänster. Blanketten ska skrivas under av både säljare och köpare. Den tidigare 

fastighetsinnehavarens betalningsansvar upphör inte förrän anmälan inkommit till servicecenter. 

 

1.6 Taxans konstruktion 
Avfallsavgiften är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift. Utöver detta finns avgifter för till-

äggstjänster. Grundavgifter och rörliga avgifter gäller samtliga hushåll och verksamheter i kommunen 

och anges i avsnitt 2A.  

 

https://servicecenter.tyreso.se/eservice/
https://servicecenter.tyreso.se/eservice/
https://servicecenter.tyreso.se/eservice/
https://www.smohf.se/
https://www.tyreso.se/boende--miljo/vatten-och-avlopp/avlopp.html
https://servicecenter.tyreso.se/eservice/
https://servicecenter.tyreso.se/eservice/
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Den rörliga avgiften framgår av taxan och varierar beroende på behållartyp, storlek, tömningsintervall 

samt om avfallet efter överenskommelse eller anvisning ska lämnas 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”. 

 

1.7 I grundavgiften ingår: 
• Lån av avfallskärl om 130/140, 190, 240 eller 360/370 liter, för 

verksamhet/flerbostadshus/grupphusområde även 660 liter.  
• För fastighetsägare i småhus med helårsabonnemang ingår kostnadsfri insamling av 

grovavfall 1 ggr/år efter beställning under fastställd period. Max 1 storsäck avfall hämtas vid 
farbar väg/fastighetsgräns under period och förutsättningar som fastställs av enheten för 
avfall och kretslopp. Villkor för hämtning finns på Tyresö kommuns webbplats.  

• För fastighetsägare i småhus med helårsabonnemang ingår kostnadsfri insamling av elavfall 2 
ggr/år efter beställning under fastställd period. Max 2m³ avfall hämtas per gång vid farbar 
väg/fastighetsgräns. Villkor för hämtning finns på Tyresö kommuns webbplats.  

• För småhus ingår enskilt 140 liters matavfallskärl. För övriga boendetyper ingår tillgång till 
gemensamma 140 liters matavfallskärl. Alternativa insamlingslösningar bekostas av 
fastighetsägaren efter överenskommelse med enheten för avfall och kretslopp. Rätt sorterat 
matavfall, i överenskommen insamlingslösning, hämtas kostnadsfritt för hushåll. 

• För hushållen ingår årligen 20 stycken inpasseringar till kretsloppscentralen där hushållen 
själva lämnar sitt sorterade grovavfall och elavfall samt uppmärkta farliga avfall. 

• Tillgång till avlämning av smått elavfall och småbatterier i insamlingsskåpen ”Samlarna” 
alternativt den mobila miljöstationen. 

• Kostnader för hämtning och transport av kasserade kylmöbler. 
• Kostnader för information, administration, kundtjänst, avfallsplanering och fakturering. 
• Verksamheter registrerade i Tyresö kommun samt med avfallsabonnemang genom Tyresö 

kommun, erbjuds att köpa inpasseringar för tillträde till kretsloppscentralen. 

 

1.8 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, enheten för avfall och kretslopp. 

 

1.9 Taxejustering 
Avgifterna i denna taxa påverkas av index A12:1-3MD eller motsvarande.  

 

Avgifterna kan justeras årligen från och med den 1 januari enligt ovan och fastställs av kommun-

styrelsen. Indexreglering av taxan kan ske om inte kommunfullmäktige beslutar annat. 
  

https://www.tyreso.se/grovavfall
https://www.tyreso.se/elavfall
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2 Avgifter 
 

Samtliga avgifter är inklusive moms om inte annat anges.  

A1. Grundavgifter och rörliga avgifter 
För felsorteringsavgifter och övriga avgifter, se avsnitt B. 

A.1.1 Småhus med behovstömning, rest- och matavfall 

Behovsanpassad tömning av rest- och matavfall vid småhus med automattömmande kärl med 

tömningsregistrering. Tömning av mat- och restavfall sker på schemalagd tömningsdag upp till 52 

gånger/år. Tömning av matavfall är kostnadsfritt upp till 52 gånger/år.  
Automattömmande kärl 

för restavfall, volym i 
liter 

Grundavgift per 
hushåll kr/år 

Rörlig avgift 
kr/tömning 

 

Matavfallskärl, 140 
liter, kr/tömning 

90-140* 

1 012 

49 0 
190 65 0 
240 78 0 

360-370 114 0 

*Kärl för restavfall finns att beställa i storlekarna 140-370 liter. 

A1.2 Småhus med platshämtning, restavfall 

Avgifter för småhus med platshämtning, fast hämtningsintervall och tömningsregistrering, kr/kärl och 

år. Avgift för gångavstånd (A1.2.1) tillkommer. 
Kärl, volym i 

liter 
Grundavgift per 

hushåll kr/år 
Antal hämt-

ningar per år 
Rörlig avgift  
kr/kärl/år 

Total avgift, 
kr/år 

90-140* 

1 012 26 

1 361 2 373 
190 1 686 2 698 
240 2 534 3 546 

360-370 3 907 4 919 

*Kärl för restavfall finns att beställa i storlekarna 140-370 liter.  

A1.2.1 Gångavstånd  

Avstånd Avgift per kärl, kr/hämtning 

5 -  10 m 33 

11 – 20 m 48 

< 20 m (max 30 m) 99 
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A2. Fritidshus 
Sommarabonnemang, tömning från april till och med september. 

Avgift för behovsanpassad tömning av restavfall vid fritidshus med automattömmande kärl med 

tömningsregistrering. Insamlingsrutt går varje vecka på schemalagd veckodag. Fritidshus som önskar 

sortera ut matavfall eller tömma kärlet året runt övergår till A1.1. Tömningar utanför säsong debiteras 

och abonnemangs-formen kan då komma att ändras. För felsorteringsavgifter, se B1.3. 

 
Automattömmande 

restavfallskärl, volym i liter 
Grundavgift per småhus 

kr/år 
Rörlig avgift  
kr/tömning 

90-140* 

491 

49 
190 65 
240 78 

360-370 114 

*Kärl finns att beställa i storlekarna 140-370 liter.  

A3. Uppsamlingsplats, boende i småhus 

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. För felsorteringsavgifter, se B1.3. 

Automattömmande 
restavfallskärl, volym i liter 

Grundavgift per 
hushåll kr/år 

Restavfallskärl, 
tömning, 

kr/kärl/år 

Matavfallskärl 140 
liter, kr/tömning 

190 

1 012 

2 057 0 
240 2 598 0 

360-370 4 005 0 

A3.2 Uppsamlingsplats, enskilda kärl 

Enskilda kärl töms vid särskild uppsamlingsplats efter överenskommelse/anvisning av plats.  

Tömningarna registreras.  Berörda hushåll erhåller 20 procents rabatt på ordinarie tömningsavgift.  

Rabatten är avdragen i avgifterna nedan.  

*Kärl finns att beställa i storlekarna 140-370 liter. 

Automattömmande 
restavfallskärl, volym i liter 

Grundavgift 
per hushåll 

kr/år 

Restavfallskärl, 
kr/tömning 

Matavfallskärl 140 
liter, kr/tömning 

90-140 

1 012 

39 0 
190 52 0 
240 62 0 

360-370 91 0 
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A.3.3 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, anslutna 

hushåll faktureras separat. Kärlen tömningsregistreras.  Övrig tid gäller enskild avfallstömning och 

debitering i enlighet med avsnitt A1.1. 

Automattömmande 
restavfallskärl, volym i liter 

Grundavgift per 
hushåll kr/år 

Restavfall, 
tömning, 

kr/kärl/år 

Matavfallskärl 140 l 
tömning, kr/kärl/år 

190 

1 012 

1 028 0 
240 1 299 0 

360-370 2 003 0 

A.3.4 Uppsamlingsplats säsong, enskilda kärl  

Enskilda kärl töms vid särskild uppsamlingsplats vintertid (1 november – 31 mars) efter 

överenskommelse/anvisning av plats. Kärlen tömningsregistreras. Övrig tid gäller avfallstömning vid 

ordinarie hämtplats. Berörda hushåll erhåller 20 procents rabatt på ordinarie tömningsavgift. Rabatten 

är avdragen i avgifterna nedan.  
Automattömmande 

restavfallskärl, volym i liter 
Grundavgift per 

hushåll kr/år 
Restavfall, 
kr/tömning 

Matavfallskärl 140 
liter, kr/tömning 

90-140 

1 012 

39 0 
190 52 0 
240 62 0 

360-370 91 0 

A4. Avgifter flerbostadshus, grupphusområde och verksamhet 
Rörliga avgifter tillkommer. För felsorteringsavgifter, se B1.3. 

A4.1 Grundavgift flerbostadshus och grupphusområde, gemensamt hämtställe 

Boendeform Grundavgift per lägenhet kr/år 

Lägenhet 688 
Lägenhet utan självfinansierad markbehållare för 

restavfall* 
898 

*Denna abonnemangsform nytecknas inte. 

A4.2 Grundavgift verksamhet och badplats 

Verksamhetstyp Grundavgift per verksamhet kr/år 

Verksamhet 519 
Badplats 433 

 

A4.3 Rörliga avgifter rest- och matavfall, flerbostadshus, grupphus och verksamhet 

Grundavgift per anslutet hushåll/verksamhet tillkommer. För felsorteringsavgifter, se B1.3. 
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Kärl, volym i liter Antal tömningar per år 
Rörlig avgift för 

restavfallstömning kr/år 

140 
26 1 009 
52 2 017 

 
190 

 

26 1 244 
36 2 135 
52 2 489 

240 
26 1 729 
52 3 458 

370 
26 2 423 
52 4 846 
104 10 468 

660 
 

26 3 929 
36 5 441 
52 7 859 
104 16 974 
156 25 933 

A4.4 Matavfallsinsamling flerbostadshus och grupphusområde 

För felsorteringsavgifter, se B1.3. 

Behållartyp Antal tömningar/år Matavfall kr/tömning 

Kärl 140 l 52 0 

Kärl 140 l 104 0 
Krantömmande behållare 52 0 
Krantömmande behållare 26 0 

*Delad tjänst eller egen behållare. För felsorteringsavgifter, se B1.3 

A4.5 Matavfallsinsamling verksamhet 

För felsorteringsavgifter, se B1.3. 

Behållartyp Antal tömningar/år Rörlig avgift kr/år 

Kärl 140 l 52 867 
Kärl 140 l 104 1 873 

Krantömmande behållare* 52 945 
Krantömmande behållare* 26 945 

*Delad tjänst eller egen behållare. Se avgift för kombinerat matavfalls- och fettavfallstank, avsnitt B3.3. 

A4.6 Rörliga avgifter badplats, restavfall 
Automattömmande kärl, volym i 

liter 
Antal tömningar per 

säsong 
Rörlig avgift kr/år 

190 20 927 
240 20 1 288 
370 20 1 806 
370 40 3 611 
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A4.7 Komprimatorbehållare restavfall  

Dessa avgifter gäller komprimatorbehållare för insamling av restavfall. Avgiften inkluderar tömning 

och behandling och gäller vid regelbunden, schemalagd tömning av restavfall.  
Komprimatorbehållare, 

storlek 
Avgift kr/tömning 

restavfall 
Avgift 

kr/utställning/hemtagning 
5-14 m3 5 615 

1 575 
 

15-18 m3 7 153 

19-22 m3 8 494 

23-26 m3 10 170 

27-30 m3 11 735 

A4.8 Container restavfall 

Containerstorlek 
Utkörning/ 

hemtagning kr 
Avgift  

kr/tömning 
Hyra  

kr/dygn 
Hyra 

kr/månad 
Liftdumper < 10 m3 1 365 1 332 63 683 

Lastväxlarcontainer 25 m3 1 365 1 937 53 551 
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A5. Hushåll och verksamhet, krantömmande behållare 
Småhus i grupphusområden med gemensam avfallshantering samt flerbostadshus och verksamheter 

med insamling i krantömmande behållare. Avgiften inkluderar tömning och behandling. Grundavgift 

per lägenhet/verksamhet tillkommer. För felsorteringsavgifter, se B1.3. 

 

Krantömmande behållare Avgift kr/tömning 

Schemalagd tömning restavfall, 3 m3 behållare 624 

Schemalagd tömning restavfall, 5 m3 behållare 776 

Schemalagd tömning matavfall, kr/hushåll 0 

Extra tömning utanför ordinarie tur 1 261 

För insamling av matavfall i krantömmande behållare se A4.4 samt A4.5 

A6. Hushåll och verksamhet anslutna till sopsugsanläggning 

A6.1 Stationär sopsugsanläggning med kommunalt huvudmannaskap 

Priset inkluderar tömning och behandling av restavfall. Rättsorterat matavfall töms och behandlas 

kostnadsfritt. Grundavgift per lägenhet/verksamhet tillkommer. 

Stationär sopsug Norra Tyresö centrum Avgift kr/år 

Avgift per ansluten lägenhet/verksamhet 2 625 

 

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. 

*Anslutningsavgiften räknas upp med entreprenadindex, indexgrupp 131 Samtliga värme- och 

sanitetsinstallationer, från 2018-06 till månad för godkänd slutbesiktning av kvartersnätet. 

A6.2 Mobil sopsugsanläggning 

Mobil sopsug för insamling av restavfall Avgift/per tömning 

Avgift per tömning och dockningspunkt 4 765 kr 
  



  15 (24) 

B1. Separata avgifter, tilläggstjänster 

B1.1 Övriga avgifter restavfall, matavfall och trädgårdsavfall 

Tjänst Avgift 

Extratömning av mat-/rest-/trädgårdsavfall utanför ordinarie tömningsdag 336 kr/tillfälle 

Tillkommande kärl/säck restavfall i samband med beställning av extra-/ordinarie 

tömning 

81 kr per 

kärl/säck 

Extratömning av matavfall per tillkommande kärl i samband med extratömning 81 kr/kärl 

Hämtning av restavfall i säck på skärgårdsöar 335 kr/säck 

B1.2 Övriga tilläggstjänster 

Tilläggstjänster Avgift 

Utkörning/hemtagning av kärl, tillfälliga abonnemang 210 kr/kärl 

Utkörning per tillkommande kärl i samband med beställning av 
utkörning/hemtagning av kärl (tillfälliga abonnemang) 

84 kr/kärl 

Byte av kärlstorlek (restavfallskärl) 254 kr/kärl 

Gravitationslås inklusive montering på kärl/flytt av gravitationslås 704 kr/kärl 

Tömnings- och behandlingsavgift, matavfall, kvarn till tank 1-3 m3 
2 120 

kr/tömning 

Tömnings- och behandlingsavgift, matavfall, kvarn till tank 3,1-6 m3 
3 371 

kr/tömning 

Tvätt av krantömmande behållare (spolning och sugning) 
2 835 

kr/behållare 

Extraarbete utöver ordinarie administration, avgift per påbörjad timme 250 kr/timme 

B1.3 Felsorteringsavgifter 
Felsortering Avgift 
Felsortering i matavfallskärl, tömning ingår ej  84 kr/kärl 

Felsortering i krantömmande behållare för matavfall, inklusive tömning 
1 261 

kr/tömning 

Felsortering i rest-, grov-, trädgårds- samt elavfallskärl, tömning ingår ej 84 kr/kärl 

Extratömning av felsorterat matavfall (förbränns) 84 kr/kärl 

Felsortering i container grovavfall, tömning ingår ej 1 592 kr 
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B2. Slam 

B2.1 Tömningsavgifter per tillfälle, slam 

Om anläggningen inte kan tömmas på grund av övertäckning, bristfällig uppmärkning eller annan 

orsak, tas framkörningsavgift ut för respektive tjänst ut (B2.1-B2.2) samt för tilläggstjänsterna spolning 

och hetvattenspolning.  

B2.1.1 Regelbunden slamtömning 

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

Storlek 
slamanläggning 

Behandlings- 
avgift 

Framkörnings-   
avgift 

 
Total avgift 

0-1 kbm 107 kr 

597 kr 

704 kr 
1,1-3 kbm 358 kr 955 kr 
3,1-5 kbm 655 kr 1 252 kr 
5,1-7 kbm 921 kr 1 518 kr 
7,1-12 kbm 1 377 kr 1 974 kr 

B2.1.2 Flertankstömning, avgift per tillkommande anläggning 

Storlek 
slamanläggning 

Behandlings-  
avgift 

Flertankstillägg 

 
Total avgift 

0-1 kbm 107 kr 

395 kr 

502 kr 
1,1-3 kbm 358 kr 753 kr 
3,1-5 kbm 655 kr 1 050 kr 
5,1-7 kbm 921 kr 1 316 kr 

B2.1.3 Extratömning av slam 

Extratömning av slam inom sex arbetsdagar. 

Storlek 
slamanläggning 

Behandlings- 
avgift 

Framkörnings-
avgift 

 
Total avgift 

0-1 kbm 107 kr 

684 kr 

791 kr 
1,1-3 kbm 358 kr 1 042 kr 
3,1-5 kbm 655 kr 1 339 kr 
5,1-7 kbm 921 kr 1 605 kr 

7,1-12 kbm 1 377 kr 2 061 kr 

B2.1.4 Akuttömning av slam 

Utförs inom tolv arbetstimmar, vardagar 07.00-17.00. 
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Storlek 
slamanläggning 

Behandlings- 
avgift 

Framkörnings- 
avgift 

 

Total avgift 

0-1 kbm 107 kr 

1 003 kr 

1 110 kr 
1,1-3 kbm 358 kr 1 361 kr 
3,1-5 kbm 655 kr 1 658 kr 
5,1-7 kbm 921 kr 1 924 kr 
7,1-12 kbm 1 377 kr 2 380 kr 

B2.1.5 Jourtömning av slam 

Utförs inom sex arbetstimmar, vardagar fram till 22.00 samt mellan 08.00 och 22.00 under 

lördag, söndag och helgdag. 

Storlek 
slamanläggning 

Behandlings- 
avgift 

Framkörnings- 
avgift 

 

Total avgift 

0-1 kbm 107 kr 

2 893 kr 

3 000 kr 
1,1-3 kbm 358 kr 3 251 kr 
3,1-5 kbm 655 kr 3 548 kr 
5,1-7 kbm 921 kr 3 814 kr 
7,1-12 kbm 1 377 kr 4 270 kr 

 

B2.2 Ytterligare slamtömningsalternativ 

Specialfordon Avgift 

Slamtömning med båt per tillfälle (tömning sker under period 

fastställd av enheten för avfall och kretslopp). Inkluderar 

tömnings- och behandlingsavgift 

4 336 kr/tillfälle 

Tilläggsavgift för liten slambil 1 000 kr/tömning 

B2.3 Övriga tilläggsavgifter vid slamtömning 
Tilläggstjänster Avgift 

Slangdragning per 5 m intervall (10-50m) 91 kr 

Tillkommande slamfordon/extra bemanning 1 215 kr/tim 

Extra arbete, t ex slangdragning, framgrävning av lock, tungt lock 530 kr 

Spolning i samband med tömning, avgift per påbörjad timme 740 kr/tim 

Spolning samt återfyllnad minireningsverk 1 481 kr 

Mellanpumpning 1 215 kr/tim 

Hetvattenspolning 3 677 kr/tillfälle 
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B3. Fett 

B3.1 Avgift per tömningstillfälle fett 

Om anläggningen inte kan tömmas på grund av övertäckning, bristfällig uppmärkning eller annan 

orsak, tas en avgift för framkörning för respektive tjänst ut för tömningstjänster redovisade i B3.1 till 

B3.2 samt för tilläggstjänsterna spolning och hetvattenspolning. 

B3.1.1 Regelbunden tömning fettavskiljare  

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

Storlek 
fettavskiljare 

Behandlings-
avgift 

Framkörnings- 
avgift 

 
Total avgift 

0-3 kbm 729 kr 
1 121 kr 

1 850 kr 
3,1-5 kbm 1 539 kr 2 660 kr 
5,1-7 kbm 2 429 kr 3 550 kr 

B2.1.2 Extratömning fett 

Utförs inom sex arbetsdagar. 

Storlek 
fettavskiljare 

Behandlings-
avgift 

Framkörnings- 
avgift 

 
Total avgift 

0-3 kbm 729 kr 
1 184 kr 

1 913 kr 
3,1-5 kbm 1 539 kr 2 723 kr 
5,1-7 kbm 2 429 kr 3 613 kr 

B2.1.3 Akuttömning fett  

Utförs inom tolv arbetstimmar under vardagar 07.00-17.00. 

Storlek 
fettavskiljare 

Behandlings-
avgift 

Framkörnings- 
avgift 

 
Total avgift 

0-3 kbm 729 kr 
1 653 kr 

2 382 kr 
3,1-5 kbm 1 539 kr 3 192 kr 
5,1-7 kbm 2 429 kr 4 082 kr 

B3.2 Ytterligare tömningsalternativ fett 
Jourtömning Avgift 
Jourtömning av fett samt kombinerad matavfalls- och 
fettavskiljare, utförs inom sex arbetstimmar, vardagar fram till 
22.00 samt mellan 08.00 och 22.00 under lördag, söndag och 
helgdag. 

5 999 kr 
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B3.3 Tömning av kombinerad matavfalls- och fettavskiljare 

Storlek 
kombitank 

Behandlings-
avgift 

Framkörnings- 
avgift, 

regelbunden 
tömning 

Framkörnings-
avgift, 

extratömning 

Framkörnings-
avgift, 

akuttömning 
 

0-3 kbm 437 kr 

8 75 kr 

 

 
1 184 kr 

 

 
1 653 kr 3,1-5 kbm 923 kr 

5,1-7 kbm 1 457 kr 
7,1-12 kbm 1 749 kr 

B3.4 Övriga tilläggsavgifter tömning fett 
Tilläggstjänst Avgift 
Slangdragning, per 5 m intervall (10 – 50 m) 91 kr 
Litet tömningsfordon, per tillfälle 1 310 kr 
Extra arbete på plats, avgift per påbörjad timme  1 366 kr/tim 
Spolning fettavskiljare, avgift per påbörjad timme 740 kr/tim 
Hetvattenspolning  3 677 kr/tillfälle 

B4. Latrin 

Hämtning Avgift 

Hämtning och behandling av latrinbehållare av engångstyp*.  834 kr/st 

Framkörningsavgift ej framställt/synligt kärl 834 kr per framkörning 

* Lyftvikt max 15 kg. Övriga hämtningsvillkor finns på Tyresö kommuns webbplats. 

B5. Grovavfall 
För definition av grovavfall, se avsnitt 3.1.8. För felsorteringsavgifter, se avsnitt B1.3. 

B5.1 Grovavfallsbeställning från småhus* 

Hämtningsalternativ  Avgift  
Grovavfall i storsäck* á 1 m3 (storsäck ingår och levereras vid 
beställning) 

630 kr/säck 

Möbler eller förpackat grovavfall, maximalt 2 m3/hämtning 1 600 kr/framkörning 

Behandlingsavgift tillkommer för samtliga ovanstående 
grovavfallstjänster 

2,60 kr/kg 

*För småhus med enskilt kärl gäller detta hämtning utöver den avgiftsfria hämtningen av grovavfall i storsäck  

som ingår i abonnemanget. Övriga hämtningsvillkor finns på Tyresö kommuns webbplats. 

 

B5.2 Grovavfallsbeställning från verksamhet och grupphusområde 

Hämtningsalternativ  Avgift  

Grovavfall i kärl 444 kr/framkörning 

https://www.tyreso.se/latrin
https://www.tyreso.se/grovavfall


  20 (24) 

Hämtningsalternativ  Avgift  

Möbler eller förpackat grovavfall, maximalt 2 m3/hämtning 1 600 kr/framkörning 

Behandlingsavgift tillkommer för samtliga ovanstående 

grovavfallstjänster 
2,60 kr/kg 

 

B5.2 Regelbunden grovavfallshämtning för flerbostadshus och verksamhet 

Hämtningsalternativ 
Framkörningsavgift per 
hämtställe och tillfälle 

Behandlingsavgift 

Grovavfall i kärl 308 kr 2,60 kr/kg 
Extrahämtning  444 kr 2,60 kr/kg 

Övriga hämtningsvillkor finns på Tyresö kommuns webbplats. 

B5.3 Container grovavfall 

Containerstorlek 
Utkörning/ 

hemtagning 
kr 

Avgift  
kr/tömning 

Behandlings-
avgift kr/ton 

Hyra  
kr/dygn 

Hyra 
kr/månad 

Lastväxlarcontainer 
25 m3 

1 365 1 592 1 658 50 
 

1 000 

B6. Elavfall 
Hämtningen avser elavfall av hushållskaraktär. För definition av elavfall, se avsnitt 3.1.5. Övriga 

hämtningsvillkor finns på Tyresö kommuns webbplats. För felsorteringsavgifter, se avsnitt B1.3. 

 

Kylskåp och frysar hämtas avgiftsfritt vid fastighetsgräns/plats där vändmöjlighet för lastbil finns.  

B6.1 Beställning elavfallshämtning, 
Hämtningsalternativ  Avgift 
Beställning från småhus*, flerbostadshus och grupphusområde 
Maximalt 2 m3/hämtning 

441 kr/hämtställe 

Beställning från verksamhet 
Framkörningsavgift per beställd hämtning vid gemensamt 
hämtställe (ex. skolor). Maximalt 2 m3/hämtning. Inklusive 
lagstadgad rapporteringsavgift för farligt avfall.  

1 439 kr/hämtställe 

*För småhus med enskilt kärl gäller detta hämtning utöver de avgiftsfria hämtningarna av elavfall som ingår i abonnemanget.   

B6.2 Regelbunden elavfallshämtning för flerbostadshus  
Framkörning Avgift 
Regelbunden hämtning av elavfall från flerbostadshus lastat i kärl 441 kr/hämtställe 

B7. Trädgårdsavfall 
Regelbunden tömning av trädgårdsavfall under säsong  

https://www.tyreso.se/grovavfall
https://www.tyreso.se/elavfall
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Tömning sker fredagar varannan vecka från vecka 15 till och med vecka 46. Kärl placeras vid 

tomtgräns/farbar väg inför tömningsdagen, på plats där vändmöjlighet för lastbil finns. Övriga 

tömningsvillkor finns på Tyresö kommuns webbplats. För felsorteringsavgifter, se avsnitt B1.3. 

Behållare, 
volym 

Avgift för tömning och 
behandling per säsong och kärl 

Avgift för utställning/ hemtagning 
av kärl 

370 l kärl 1 260 kr 254 kr 

 

B8. Tilläggsavgifter kretsloppscentralen 
Inpassering kretsloppscentralen Avgift 

Företag och verksamhet 407 kr/inpassering 

Extra inpassering privatperson 220 kr/inpassering 

Nytt inpasseringskort (pga. exempelvis förlorat kort) 144 kr/kort 

B9. Övriga tjänster 
För fastighetsnära insamling av returpapper tecknas avtal med en av kommunens upphandlade 

entreprenörer. Maxtaxa för tjänsten för fastighetsnära insamling och behandling av returpapper, 

redovisas på kommunens  

webbsida.  

 

Tjänster som inte tidigare omnämnts i denna avfallstaxa utförs mot självkostnad.  

Administrationsavgift om 15 procent tillkommer. 

https://www.tyreso.se/tradgardsavfall
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3 Begreppsförklaringar 

3.1 Abonnemang  
Som fastighetsägare måste du ha ett abonnemang för grundavgift samt hämtning 

av avfall.  

3.2 Automattömmande kärl 
Kärl som töms av sidlastande avfallsfordon med mekanisk lyftarm. Det krävs 

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 eller riskerar att fastna i kärlet.  

3.3 Behovstömning 
Småhus med eget avfallsabonnemang och kärl har behovstömning av rest- och 

matavfall. Kärlen är försedda med ett datachip och varje tömning av restavfalls-

kärlet registreras (tömningsregistreras) för fakturering (matavfallet töms 

kostnadsfritt). Avfallsbilen kommer varje vecka, på schemalagd veckodag, men 

tömmer enbart kärl som är framställda för tömning, alltså de kärl som har 

öppningen vänd åt vägen/gatan. 

3.4 Behållare 
Avser avfallsbehållare som Tyresö kommuns entreprenör tömmer/hämtar, t.ex. 

kärl, säck, bottentömmande/krantömmande behållare och container.   

3.5 Elavfall 
Alla saker som har sladd eller batteri räknas som elavfall. Även lågenergilampor, 

glödlampor och lysrör hör till elavfall. Många apparater och leksaker har inbyggda 

batterier, om de inte kan avlägsnas, lämnas hela apparaten/leksaken till 

insamlingen av elavfall. Med elavfall av hushållskaraktär avses exempelvis spisar, 

tv-apparater, torktumlare, torkskåp, köksfläktar, tvätt- och diskmaskiner som kan 

användas i ett hushåll. Läs mer om elavfall på kommunens webbplats. 

3.6 Flerbostadshus, samfällighet och grupphus 
Bostadshus med fler än två lägenheter samt samfälligheter och grupphusområden 

med gemensam avfallstömning.  

https://www.tyreso.se/elavfall
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3.7 Fritidshus 
Hus avsett för enskilt fritidsboende, tömning av restavfall under perioden april till 

och med september. 

3.8 Grovavfall 
Grovavfall är allt som kan förekomma i ett hem eller ett kontor men som är för 

stort eller tungt för att läggas i restavfallspåsen. Det kan vara till exempel trasiga 

möbler, husgeråd, cyklar och emballage. Läs mer om grovavfall på kommunens 

webbplats. 

3.9 Grundavgift 
Grundavgiften är en fast avgift som alla bebyggda fastigheter betalar varje år. 

Avgiften är inte knuten till avfallstömningen 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. 

3.10 Grupphus 
Bostadsbebyggelse med kedjehus, radhus eller parhus med gemensam 

avfallshämtning. 

3.11 Gångavstånd 
Dragavstånd för hämtpersonalen, avståndet mäts från fordonets uppställningsplats 

till kärlets hämtplats. 

3.12 Kommunalt avfall 
Kommunalt avfall definieras i 15 kap. 3 § miljöbalken. Där framgår att kommunalt 

avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och 

sammansättning liknar avfall från hushåll. 

3.13 Matavfall 
Matrester innehåller energi och näring. Det viktigaste är självklart att äta upp 

maten, men av det som ändå blir över som exempelvis kaffesump, frukt- och 

äggskal, kan vi producera värdefull biogas och biogödsel av. Läs mer om hur du 

sorterar på kommunens webbplats. 

3.14 Matavfallsinsamling  
Matavfall från hushåll och verksamheter samlas in i brunt 140 liters kärl eller 

annan avsedd behållare godkänd av Tyresö kommun. Matavfallet går till rötning och 

https://www.tyreso.se/grovavfall
https://www.tyreso.se/boende--miljo/avfall-och-atervinning/grovavfall.html
https://www.tyreso.se/matavfall
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blir biogas och biogödsel. Läs mer om hur du anmäler dig på kommunens 

webbplats. 

3.15 Restavfall (soppåsen)  
Det avfall som blir kvar när matavfall, farligt avfall, elavfall, grovavfall och 

förpackningar har sorterats ut. Restavfallet samlas in i kärl eller annan avsedd 

behållare och går till förbränning och omvandlas till fjärrvärme och el.  

3.16 Rörlig avgift  
Den rörliga avgiften per år utgörs av själva tömningen av ditt avfall, det vill säga 

storleken på ditt kärl/behållare, antal tömningar per år, tömningssätt och eventuell 

extrakostnad för gångavstånd.  

3.17 Småhus 
En- och tvåbostadshus (inkl. parhus och radhus med enskilda abonnemang) med 

abonnemang för enskild avfallstömning (eget kärl).  

3.18  Trädgårdsavfall 
Alla som har en trädgård eller grön innergård har trädgårdsavfall. Det kan vara löv, 

häckklipp, mindre mängder fallfrukt, ogräs eller gräs. Jord, sand, grus samt större 

grenar, stammar och stubbar, räknas inte som trädgårdsavfall. Större mängder 

fallfrukt lämnas separat på kretsloppscentralen. Läs mer om trädgårdsavfall på 

kommunens webbplats. 

3.19 Verksamhet 
Affärer, restauranger, skolor, förskolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar, 

båtklubbar med mera som inte utgörs av boende. 
 
 

Tack för att du sorterar och bidrar till att 
naturresurser besparas! 

Så når du oss: 
 
Servicecenter telefon: 08-578 291 00 
E-post: servicecenter@tyreso.se 
Postadress: Marknadsgränd 2, 135 81 Tyresö 
Hemsida: tyreso.se/avfall 
 

https://www.tyreso.se/matavfall
https://www.tyreso.se/boende--miljo/avfall-och-atervinning/matavfall.html
https://www.tyreso.se/tradgardsavfall
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