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 Datum Vår beteckning 

 2016-12-20 KS 2015/00339 nr 71953 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Bullerplank vid Kraftleden 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är färdigbehandlat 

med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2016-11-07 § 122. 

Förslaget föranleder inte ytterligare åtgärder.    

 

Sammanfattning 

I det inkomna medborgarförslaget föreslås att ett bullerplank ska sättas upp 

vid Kraftleden, då Kraftleden är en mycket trafikerad väg, där även tyngre 

trafik kör. Förslagsställaren hänvisar också till en bullerutredning som gjorts 

för ett antal år sedan utan att bullerplank sattes upp därefter.  

Kommunfullmäktige har i tidigare beslut (KF 2016-11-07 § 122) uppdragit 

till kommunstyrelsen att genomföra en ny bullerutredning samt att vid 

behov projektera bullerplank på särskilt utsatta platser längs Kraftleden. 

Därmed är en ny bullerutredning för Kraftleden på gång och om denna 

utredning visar för höga bullernivåer kan bullerplank sättas upp. Innan 

utredningen är genomförd går det inte att bedöma om bullerplank behövs 

längs vägen. Förslaget föreslås därmed, med hänvisning till 

kommunfullmäktiges beslut, vara färdigbehandlat och inte föranleda 

ytterligare åtgärder.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser.  

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse 

– KF 2016-11-07 § 122   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren – för kännedom 

Tekniska avdelningen – för kännedom  

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 122 Dnr 2015/00318  

Svar på motion: Förbjud tung trafik på Kraftleden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning 

att genomföra en bullerutredning samt att vid behov projektera bullerplank 

på särskilt utsatta platser längs Kraftleden. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed att motionen är besvarad.  

Sammanfattning  

Bengt Björkman (SD) och Kristian Leinonen (SD), har inkommit med en 

motion avseende förbud mot all tung trafik med släp på Kraftleden mellan 

Skörbyleden och Kalmarleden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 

för närmare utredning och redovisning av vilka konsekvenser ett eventuellt 

bifall till motionen skulle medföra.   

Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska avdelningen, har därefter givit 

konsultföretaget ÅF i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett förbud för 

tung trafik med släp på Kraftleden. Avdelningen har även gjort en extra tra-

fikmätning under juni 2016, där alla fordonsklasser har separerats för att få 

en korrekt bild av andelen tung trafik samt för att kunna jämföra trafik-

mängden av fordonsklasserna mot mätningarna från 2011. Tekniska avdel-

ningen har trafikmätningar av tung trafik med släp från 2011 och 2016. 

Dessutom finns trafikmätningar av tung trafik oavsett med eller utan släp 

från 2015. Mätningen från 2016 visar att andelen tunga fordon har minskat 

något medan andelen tung trafik med släp tycks ligga oförändrat på 0,6 %, 

det vill säga cirka 40-50 fordon/dygn 

  

En stor andel av den tunga trafiken med släp utför transporter mellan Väs-

terskogs industriområde och grustäkten i Dragets industriområde det rör sig 

alltså om transporter inom tätorten. På helgerna förekommer nästan ingen 

trafik med tunga fordon med släp. Medelhastigheten för den tunga trafiken 

med släp har vid mätningarna varit lägre än vad för den övriga trafiken. Vid 

mätningen 2016 låg medelhastigheten med släp på 52,6 km/h. 

  

Vid en jämförelse med Enköpingsvägen (vid Granebergsvägen) så är ande-

len tung trafik med släp på Kraftleden lägre både när det gäller till antalet 

och procentuellt mot den totala mängden fordon. I jämförelse med Stock-

holmsvägen (vid Håtunavägen) så är antalet tunga fordon med släp lägre på 

Kraftleden men procentuellt är det lika många mot den totala andelen for-

don.  

Om Kraftleden stängs av för tung trafik med släp skulle dessa fordon vara 

tvungna att åka via E 18 mellan trafikplats Åsen och trafikplats Draget, al-
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ternativt skulle trafiken välja att köra Enköpingsvägen/Stockholmsvägen 

istället.  

ÅF:s rapport nämner de, i vissa delar ogynnsamma, förutsättningar som rå-

der för tung trafik på E 18. Vissa på- och avfartsramper vid trafikplats Åsen 

och trafikplats Draget har motlut, är korta och har korta kurvradier. Detta 

missgynnar denna trafik, vilket blir ännu tydligare vid vinterväglag. Det är 

inte heller lämpligt om den tunga trafiken med släp skulle välja alternativet 

att köra Stockholmsvägen/Enköpingsvägen.  

Längs den sträcka av Kraftleden som föreslås få ett förbud mot tung trafik 

med släp finns det två större anslutningsvägar, Centrumleden och Väster-

hagsvägen, vars reglering vid ett förbud måste ses över. Den tunga trafik 

som letar sig in längs någon av dessa vägar måste kunna ta sig ut igen. För-

budet skulle antingen behöva förlängas in på dessa gator, alternativt anord-

nas vändmöjligheter invid Kraftleden där fordonen som inte får köra ut på 

Kraftleden kan vända.  

Att förbjuda den tunga trafiken med släp som endast är 0,6 % av trafiken 

skulle ge försumbara förbättringar på bullernivå och trafiksäkerhet eftersom 

den övriga tunga trafiken är så pass mycket större som cirka 6-7 % av den 

totala trafikmängden.  

Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska avdelningen, har fått i uppdrag att 

under år 2016-2017 göra en förprojektering för att sedermera bygga om 

Kraftleden så att den får ett sammanhängande gång- och cykelstråk, bättre 

framkomlighet med en bättre trafikmiljö för framförallt de oskyddade trafi-

kanterna. I samband med denna projektering föreslås att förvaltningen ge-

nomför en bullerutredning och att behovet av bullerplank i anslutning till 

bostadområden beaktas och införlivas i projekteringen.  

Beslutsunderlag 

Motion från Sverigedemokraterna 

Återremiss 

Tjänsteskrivelse 

Utredning Förbud mot tung trafik på Kraftleden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bengt Björkman (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) finner att det finns två förslag till beslut och 

staller dessa mot varandra.  
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens för-

slag eller Bengt Björkmans (SD) yrkande och finner att fullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.  

Reservation 

Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD) 

och Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bengt 

Björkmans (SD) yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna 

 

 



8. 2015-10-06T10:08 

Ida Wetterström 

 

 

 

 

 

Förslaget: 

 

Hej! Vi är boende på Travvägen 8. Jag är föräldraledig och jag genom att vara hemma märkt 

av kraftleden(vägen utanför) otroligt tydligt.. Det är 50 på vägen, men tyngre lastbi-

lar,personbilar etc håller mycket sällan denna hastighet utan kör i snarare 60-70 km och det 

gör en oväsentlig skillnad ljudmässigt. Hör även av vägen mycket tydligt inne och detta skap-

ar buller, trots utbyte av fasadglas etc. När man står på tomten får man använda en mkt högre 

ton till bla sina barn för att de ska höra vad man säger, detta är en mkt trafikerad väg och det 

som inte går att undgå mig är varför har man inte satt upp bullerplank?? Jag själv är inflyttad 

från järfälla kommun där alla vägar av denna sort mot tätbebyggda områden har bullerplank. 

Såg även att detta varit på tal för ca 5 år sedan av vår förra husägare bla. Men att detta lades 

ner pga av mygel om man ska läsa rapporten korrekt. Jag är öppen mot förslag som får ner 

bullret då denna väg blir för varje år mer trafikerad. Man får inte glömma bort att detta är en 

led som ligger nära tätbebyggt bostadsområde. Med vänlig hälsning, Ida Wetterström Med 

grannar på Travvägen. 

 

 

 

 

 

 

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL
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 2017-01-17 KS 2017/00034 nr 72431 

 
Tekniska avdelningen 
Avfallsenheten 
Maria Åhrström, miljö- och avfallshandläggare 
0171 528 48  

 

Avfallstaxa 2017 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny avfallstaxa att gälla 

från och med 1 mars 2017, enligt bilaga 1.   

 

Sammanfattning 

Enligt beslut KS 2016-05-23 § 75, fick kommunstyrelsens förvaltning i 

uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i rapporten ”Översyn av 

avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-18.  En av 

åtgärderna var att införa en mer miljöstyrande avfallstaxa. I kommunens nya 

avfallstaxa föreslås att: 

 

 styra mot målen i kommunens avfallsplan och avfallsföreskifter 

 

 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering  

 

 stimulera en god arbetsmiljö  

 

 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad 

klimatpåverkan  

 

 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad  

 

 finansiera de kostnader som kommunen har för att utföra det kommunala 

avfallssansvaret och informationsansvaret vad gäller avfallshanteringen  

 

För att stimulera till bättre utsortering av förpackningar och matavfall 

föreslås en mer miljöstyrande taxa som bland annat innebär att mindre kärl 

och färre hämtningar premieras, större kärl med tätare hämtning ska kosta 

mer. För att öka mängden utsorterat matavfall kommer avfallsenheten att 

dela ut en årsförbrukning av matavfallspåsar till hushållen. 

 

I den nya avfallstaxan innebär det bland annat att: 

 

 ändra hämtningsintervallen av matavfall till varannan vecka året runt för 

villahushåll och fritidshus. Idag sker hämtning varannan vecka med 

undantag för vecka 26 till 35 då hämtning sker varje vecka 
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 avgift för byte till ett större sopkärl men inte för att byta till ett mindre 

kärl 

 

 tilläggsavgifter för bland annat felsorterat avfall införs 

 

 El-avfallskampanjen utgår och ersätts med en kostnadsfri hämtning per år 

för villa och fritidshus 

 

 säsongsbundet abonnemang för den del av året då verksamheten bedrivs, 

införs   

 
Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning fick enligt beslut KS 2015-11-23, § 213, i 

uppdrag att genomföra en totalöversyn av avfallsverksamheten i Håbo 

kommun. Miljö & Avfallsbyrån fick uppdraget att genomföra översynen 

och rapporten ”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 

2016-04-18 presenterades på Kommunstyrelsen 2016-05-23.  

Utredningen innefattar bland annat genomgång av ekonomiska och andra 

underlag om avfallsverksamheten, intervjuer med nyckelpersoner hos Håbo 

kommun, platsbesök på återvinningscentralen i Västerskog samt jämförelse 

med andra kommuner. Utredningen belyser nuläget inom 

avfallsverksamheten och ger förslag till åtgärder. 

I samband med presentationen av översynen fick förvaltningen, enligt beslut 

KS 2016-05-23 § 75, i uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i 

rapporten. En av åtgärderna var att införa en mer miljöstyrande avfallstaxa. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 

4-6 Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för avfallshanteringen. 

Enligt § 5 Miljöbalken får avfallsavgift även tas ut på ett sådant sätt att 

återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering 

främjas. Alla priser nedan är exklusive moms. 

I den nya avfallstaxan innebär det bland annat: 

 

 För att få en mer rättvis fördelning mellan grundavgifterna sänks 

grundavgiften för villahushåll med 1,7 %. Statistiken visar att besöken 

från fritidshus, flerbostadshus och verksamheter har ökat mer än 

villahushåll. Grundavgifterna för fritidshus, flerbostadshus och 

verksamheter förblir därför oförändrade.  

 

 Då hämtning av matavfall varje vecka på sommaren upphör för 

villahushåll och fritidshus sänks hämtavgiften med 10 % för de med 

kärlstorlek på 140 liter och 190 liter. Gäller ej de med kompostrabatt. 
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 För att styra mot färre transporter höjs hämtavgiften för flerbostadshus 

och verksamheter som har hämtning oftare än 52 gånger per år, med 10 

%. 

 

 För att stimulera till bättre utsortering av förpackningar och matavfall 

justeras behandlingsavgiften. För matavfall i krantömmande behållare 

sänks avgiften med 158 kr till 700 kr/ton.  För restavfall i krantömmande 

behållare höjs avgiften med 142 kr till 1000 kronor/ton 

 

 Avgifterna i avfallstaxan ska täcka sina egna kostnader. Så är inte fallet 

för krantömmande behållare då andra abonnemang finansierar en del av 

tömningskostnaden. För att få en rättvisare fördelning behöver 

hämtavgiften för krantömmande behållare höjas med 50 %. Det innebär 

en höjning med 9 225 kronor till 27 678 kronor per år för det vanligaste 

abonnemanget.  

 

 Avgiften för företagsbesök på återvinningscentralen indexregleras från 

192 till 200 kronor per besök. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Bilaga 1 Förslag till ny avfallstaxa  

– Beslut KS 2016-05-23, § 75     

__________ 

Beslut skickas till 

Avfallsenheten  
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§ 225 Dnr 2016/00272  

Återrapportering, översyn av avfallsverksamheten i 
Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen av översyn av 

avfallsverksamheten i Håbo kommun.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens förvaltning fick enligt beslut, KS § 213/2015, i uppdrag 

att genomföra en totalöversyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun. 

Miljö och Avfallsbyrån fick uppdraget att genomföra översynen och rappor-

ten ”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-

18, presenterades på Kommunstyrelsen 2016-05-23. I samband med presen-

tationen av översynen fick förvaltningen enligt beslut KS § 75,  

2016-05-23, i uppdrag att återrapportera genomförda åtgärder och effektivi-

seringar, senast november 2016. 

Nedan följer en sammanfattning av vad avfallsenheten har genomfört sedan 

i slutet av maj och fram tills nu samt vad som är på gång: 

Genomförda åtgärder och effektiviseringar: 

• Utökat samarbete med Daglig verksamhet. Sedan i våras arbetar en arbets-

ledare och ett antal deltagare regelbundet på Återvinningscentralen med 

skötsel av Bytesboden och en del fastighetsskötsel. De arbetar även med 

demontering av stoppade möbler och resårbottnar vilket ger en bättre sorte-

ring och lägre behandlingskostnader då de tidigare sorterades som brännbart 

men nu kan sorteras som metall, textil, trä och brännbart.  

• Ökat fokus på företagsbesökare på Återvinningscentralen. Betalande före-

tagsbesök har ökat med 26 % jämfört med samma period förra året, vilket 

motsvarar ökade intäkter på cirka 35 000 kronor. 

• Plockanalys av innehållet i restavfallet (det gröna kärlet) i syfte att se hur 

invånarna sorterar sitt avfall. Utifrån resultatet kan vi sedan planera vår 

verksamhet, till exempel informationskampanjer. 

• Genomfört riktade informationsinsatser och utskick av matavfallspåsar till 

hushåll som inte använder sitt matavfallskärl. 

• Informerat om matavfallsinsamlingen på webben och i Bålstabladet. 

Mängden matavfall har ökat med 7 % jämfört med samma period förra året, 

vilket motsvarar 37 ton. 
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• Omförhandlat och förlängt avtalet avseende Entreprenad 1, Insamling och 

borttransport av hushållsavfall vilket har resulterat i en sänkning av entre-

prenadkostnaden med 20 %, vilket motsvarar cirka 1,8 miljoner kronor årli-

gen. Sänkningen förutsätter bland annat att hämtning av matavfall varje 

vecka under sommaren tas bort. 

• Effektiviserat elavfallskampanjen för villahushåll inför 2017 från att idag 

ha hämtning två gånger per år på fasta dagar till att bli en fri budning/år vil-

ket ger en ökad service och minskade transporter jämfört med idag. 

• Tidsredovisning och interndebitering har införts avseende medverkan i 

större externa och interna projekt, i syfte att kostnaderna ska belasta rätt 

verksamhet och rätt projekt. 

Pågående åtgärder och effektiviseringar: 

• Omförhandling pågår av Entreprenad 3, transport och behandling av grov-

avfall från återvinningscentralen, i syfte att sänka kostnaderna. 

• Framtagande av underlag till beslut för ny avfallstaxa pågår, mot en mer 

miljöstyrande taxa, hämtning av matavfall varannan vecka året runt, omför-

delning av grundavgifterna, avgiftsuttag för extra tjänster, till exempel byte 

till större kärl. 

• Det pågår ett arbete med justering av avfallsföreskrifterna för att anpassa 

föreskrifterna till den nya avfallstaxan. 

• Påbörjat utredning av fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI). 

• Genomföra en kundenkät i mitten på november i syfte att följa upp vårt ar-

bete gällande service och kundnöjdhet, resultat kommer i januari månad.  

• Från och med januari 2017 kommer separat inköp av matavfallspåsar att 

ske i samarbete med Upplands-Bro kommun, vilket beräknas ge en stor 

sänkning av kostnaderna för påsarna.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS, 2016-05-23, § 75 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen – för kännedom 
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Förslag ny Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 
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1 Allmänt 

1.1 Principer 

Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4-6 Miljöbalken får ta ut 

för täckande av kostnader för avfallshanteringen. Enligt § 5 Miljöbalken får avfallsavgift även tas ut 

på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och således inte skattefinansierad. 

 

Kommunens avfallstaxa ska: 
 

 styra mot målen i kommunens avfallsplan och avfallsföreskifter 

 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering  

 stimulera en god arbetsmiljö  

 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan  

 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad  

 finansiera de kostnader som kommunen har för att utföra det kommunala avfallssansvaret och 

informationsansvaret vad gäller avfallshanteringen  

 

1.2 Definitioner 

 
En- och tvåbostadshus: 

Till en- och tvåbostadshus hör fristående villor, radhus, kedjehus och parhus.  

 

Fritidshus: Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd och/eller där det endast finns behov av säsongsbunden 

hämtning av avfall under del av året 

 

Flerbostadshus: Flerbostadshus är bostadshus med minst två våningar och minst tre bostadslägenheter, där 

lägenheter ligger ovanpå varandra. 

 

Verksamheter: Övriga fastigheter, utöver en-och tvåbostadshus, flerbostadshus och fritidshus, där det 

uppkommer avfall som kan jämföras med hushållsavfall. Exempel på verksamhet är företag, skolor, 

restauranger, föreningar och vårdboende 

 

Fastighetsinnehavare: Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 

fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och samfällighetsförening kan i 

förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 

 

 

1.3 Ansvar 

Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall i enlighet med 

Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. Insamling och transport av hushållsavfall utförs av 

kommunens upphandlade entreprenörer. 
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Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom fastigheten. 

Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mera 

återfinns i kommunens avfallsföreskrifter.  

1.4 Avgiftsskyldighet 

Fastighetsinnehavare är skyldig att teckna abonnemang och betala avgift enligt denna avfallstaxa.  

 

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Avgiftsskyldighet gäller även obebyggda 

fastigheter som har tillträde till återvinningscentralen. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även 

då avfall inte finns att hämta. 

1.5 Betalning och fakturering 

Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som betalas till av 

kommunen anlitad entreprenör. 

 

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad faktura inom 

föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för inkasso. 

1.6 Ändring av abonnemang 

Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften sker vid nästa 

ordinarie faktureringstillfälle.  

 

Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av slam och urin från 

enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till kommunens entreprenör. 

1.7 Avfallsavgifterna 

Avgifterna för hämtning av restavfall och matavfall är uppdelade i grundavgift och abonnemangsavgift. Utöver 

dessa finns avgifter för hämtning av andra typer av hushållsavfall. 

 

Grundavgiften finansierar övergripande kostnader, till exempel återvinningscentraler, hantering av farligt 

avfall, kontaktcenter, fakturering, information och planering. För verksamheter ingår inte kostnader för 

återvinningscentral och farligt avfall. 

 

I abonnemangsavgiften ingår kostnader för insamling, transport och behandling av avfall. 

 

Utöver ovanstående avgifter tillämpas en felsorteringsavgift som tas ut om felsortering sker vid upprepade 

tillfällen. Sortering ska ske enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

 

1.8 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

1.8.1 Uppehåll i hämtning och befrielse  
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall betalar endast grundavgift för 

den period uppehållet avser. 

 

Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen debiteras ingen avfallsavgift. 

1.8.2 Gemensam avfallsbehållare 
En- och tvåbostadshus med rätt att använda gemensamma avfallsbehållare betalar en grundavgift per hushåll 

samt delar på abonnemangsavgift för aktuellt abonnemang.  
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1.8.3 Eget omhändertagande av matavfall 
En- och tvåbostadshus eller fritidsboende som har anmält eget omhändertagande av matavfall till kommunen 

kan ansöka om reducerad grundavgift med 300 kr/år inklusive moms för en- och tvåbostadshus och 150 kr/år 

inklusive moms för fritidsboende. Vid reduktion av grundavgiften hämtas inte matavfall. 

1.9 Indexreglering 

Avgifterna avseende hämtning av rest- och matavfall förändras baserat på index A12:1MD. Avgifterna 

avseende hämtning av slam och fett förändras baserat på index T92SÅE2, För övriga avgifter förändras 

avgifterna baserat på KPI (konsumentprisindex). Avgifterna får justeras årligen från och med 1 januari enligt 

dessa index. I denna taxa avrundas avgifterna till närmaste heltal kronor. 

 

1.10 Om taxan saknar tillämpning 

Om ett behov av en tjänst uppstår som inte finns specificerad i denna taxa, saknar taxan tillämpning i det 

enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för hantering av det aktuella avfallet 

tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift tas av Kommunstyrelsen.  
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2 Avgifter 

2.1 Grundavgifter 

 Grundavgift 

exklusive moms 

Grundavgift 

inklusive moms 

En- och tvåbostadshus, kronor per hushåll och 

år 

Till en- och tvåbostadshus hör fristående villor, 

radhus, kedjehus och parhus.  

 

1463      1829  

 

   

Flerbostadshus, kronor per hushåll/lägenhet och 

år 

Flerbostadshus är bostadshus med minst två 

våningar och minst tre bostadslägenheter, där 

lägenheter ligger ovanpå varandra. 

 

 

 

848      1060    

Fritidsboende, kronor per hushåll och år 

Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd och/eller 

där det endast finns behov av säsongsbunden 

hämtning av avfall under del av året 

 

867         1084   

 

 

   

Verksamheter, kronor per år  
Övriga fastigheter, utöver en-och tvåbostadshus, 

flerbostadshus och fritidshus, där det uppkommer 

avfall som kan jämföras med hushållsavfall. 

Exempel på verksamhet är företag, skolor, 

restauranger, föreningar och vårdboende 

 

740       925    

 

   

 

Grundavgiften kan reduceras efter anmälan om eget omhändertagande av matavfall enligt 1.8.3 
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2.2 Abonnemangsavgifter restavfall och matavfall 

2.2.1 Kärlhämtning vid varje fastighet  
 

 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

per år  

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 140 liter 13 340 425 

Kärl 140 liter 26 680 850 

Kärl 190 liter 13 461 576 

Kärl 190 liter 26 922 1153 

Kärl 240 liter 13 712 890 

Kärl 240 liter 26 1424 1780 

Kärl 370 liter 13 1 097 1 372 

Kärl 370 liter 26 2 196 2 745 

 

För hämtning av restavfall 13 gånger per år hämtas matavfallskärlet 26 gånger per år. 
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2.2.2 För hushåll med gemensamt avfallsutrymme och gemensamma kärl 

 

 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

restavfall per år 
1
 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 190 liter 26 1025                      1 282  

Kärl 190 liter 52 2 050 2 562 

Kärl 190 liter 104 4 645 5 806 

Kärl 240 liter 26 1 295 1 619 

Kärl 240 liter 52 2 589 3 236 

Kärl 240 liter 104 5 867 7 334 

Kärl 370 liter 26 1 996 2 495 

Kärl 370 liter 52 3 992 4 990 

Kärl 370 liter 

Kärl 370 liter 

104 

156 

9 045 

13 567  

11 307 

16 959 

Kärl 660 liter 26 3 560 4 450 

Kärl 660 liter 52 7 120 8 900 

Kärl 660 liter 104 16 134 20 168 

Kärl 660 liter 156 24 202 30 252 

 

I abonnemangsavgifterna ingår ett matavfallskärl för 190 -370 liter restavfall, två matavfallskärl för 660 liter 

restavfall. Matavfallet hämtas med samma hämtningsfrekvens som restavfallet. 

 

Ytterligare matavfallskärl enligt gällande taxa se punkt 2.2.9 
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2.2.3 Verksamheter 
 

Övriga fastigheter, utöver en-och tvåbostadshus, flerbostadshus och fritidshus, där det uppkommer avfall som 

kan jämföras med hushållsavfall. Exempel på verksamhet är företag, skolor, restauranger, föreningar och 

vårdboende 

 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

restavfall per år  

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 140 liter 13 378   472 

Kärl 140 liter 26 756   944 

Kärl 140 liter 52 1 510 1 888 

Kärl 140 liter 104 3 422 4 278 

Kärl 190 liter 13 512   640 

Kärl 190 liter 26 1 025 1 282 

Kärl 190 liter 52 2 050 2 562 

Kärl 190 liter 104 4 645 5 806 

Kärl 240 liter 13 647    809 

Kärl 240 liter 26 1 295 1 619 

Kärl 240 liter 52 2 589 3 236 

Kärl 240 liter 104 5 867 7 334 

Kärl 370 liter 13 998 1 247 

Kärl 370 liter 26 1 996 2 495 

Kärl 370 liter 52 3 992 4 990 

Kärl 370 liter 104 9 045 11 307 

Kärl 370 liter 156 13 567 16 959 

Kärl 660 liter 13 1 780 2 225 

Kärl 660 liter 26 3 560 4 450 

Kärl 660 liter 52 7 120 8 900 

Kärl 660 liter 104 16 134 20 168 

Kärl 660 liter 156 24 202 30 252 

 

I abonnemangsavgifterna ingår högst två matavfallskärl för 190 -370 liter restavfall och högst fyra 

matavfallskärl för 660 liter restavfall. Matavfallet hämtas med samma hämtningsfrekvens som restavfallet. 

 

Ytterligare matavfallskärl enligt gällande taxa se punkt 2.2.9 
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2.2.4 Säsongsbunden verksamhet 

För verksamheter med säsongsbunden verksamhet kan abonnemang tecknas för del av året, då verksamheten 

bedrivs, enligt överenskommelse med kommunen. 

 

 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

restavfall per år  

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 190 liter 26 1 157 1 446 

Kärl 370 liter 13 1 126 1 408 

Kärl 660 liter 13 2 009 2 512 

Kärl 660 liter 26 4 019 5 023 

Kärl 660 liter 52 8 037 10 047 
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2.2.5 Krantömmande behållare  

Behandlingsavgift och eventuell avgift för matavfallskärl tillkommer för alla abonnemang. 

Behållarstorlek för restavfall 

 

Antal hämtningar 

restavfall per år 

Abonnemangsavgift 

kr per år exkl. moms 

Abonnemangsavgift 

kr per år inkl. moms 

Restavfall 3m
3  

Restavfall 3m
3 
 

26 

39 
1
 

12 775 

19 164 

15 969 

23 955 

Restavfall 3m
3  

Restavfall 3m
3  

 

Restavfall 5m
3  

Restavfall 5m
3  

Restavfall 5m
3  

Restavfall 5m
3  

 

Behandlingsavgift 

Restavfall, kr per ton 

Matavfall, kr per ton
 

 

52 

104 

 

26 

39 
1
 

52 

104 

 

 

 

 

 

 

 

25 551 

51 101 

 

13 840 

20 760 

27 680 

55 359 

 

 

1 000 

700 

 

 

 

31 938 

63 876 

 

17 300 

25 950 

34 599 

69 198 

 

 

1 250 

875 

 

1
Tömning av restavfall varannan vecka och matavfall varje vecka.

 

 I abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i krantömmande behållare med samma 

hämtningsfrekvens som för restavfall. Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av 

matavfall i 140 liters kärl 26 eller 52 gånger per år. Avgift för matavfallskärl se punkt 2.2.9 

 

 

2.2.6 Container 
 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

restavfall per år 
1
 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Container 6 m
3
 26 32 364 40 455 

Container 6 m
3
 52 64 728 80 910 

Container 8 m
3
 26 43 152 53 940 

Container 8 m
3
 52 86 304 107 880 

 
1
I abonnemangsavgifterna ingår två 140 liters matavfallskärl med hämtning 26 eller 52 gånger per år. 

Ytterligare matavfallskärl enligt gällande taxa se punkt 2.2.9 
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2.2.7 Fritidsboende, hämtning sker från mitten av april till mitten av oktober. 

 

Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd och/eller där det endast finns behov av säsongsbunden hämtning av 

avfall under del av året 

 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

restavfall per år 
1
 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 140 liter 6 157 197 

Kärl 140 liter 13 340 425 

Kärl 190 liter 6 213 267 

Kärl 190 liter 13 461 576 

Kärl 240 liter 6 296 370 

Kärl 240 liter 13 641 801 
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2.2.8 Extratjänster 
Beställs hos kommunen. 

 Avgift, kronor per tillfälle 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tillfälle 

inklusive moms 

Extra säck restavfall i 

samband med ordinarie tur 

Extra hämtning av kärl, 

restavfall och matavfall, 

utom ordinarie tur 

Extrahämtning 

krantömmande behållare 

pris/behållare 

Extrahämtning container 

pris/container 

Tillfälliga abonnemang (t.ex. 

cirkus, tivoli) Kärlstorlek 

240-660 liter kr/kärl i priset 

ingår tömning, transport och 

behandling 

40 

 

408 

 

2 000 

 

2 200 

 

400 

50 

 

510 

 

2 500 

 

2 750 

 

500 

 

 

 

 

 

 

2.2.9 Tilläggsavgifter 

  Avgift, kronor exklusive 

moms 

Avgift, kronor inklusive 

moms 

 

Byte av kärlstorlek – en gång per 

innevarande år är det avgiftsfritt att 

byta till större kärl. Vid ytterligare 

byten tillkommer en avgift. Gäller 

dock ej vid flytt eller byte till 

mindre kärl. 

 

  

100 

 

125 

Felsorterteringsavgift - vid 

felsortering i matavfallskärlet, 

kr/behållare per tillfälle  

 

 80 100 

Avgift vid ej utsorterat matavfall i 

flerbostadshus kr/lägenhet/månad 

 

    40  50 

Avgift vid ej utsorterat matavfall i 

villor, kr/månad. Avgiften gäller om 

man inte ställt ur sex gånger i följd 

 80 100 
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(avgiften gäller ej vid eget 

omhändertagande av matavfall) 

 

Tillägg för extra matavfallskärl 

140 liter, kr per kärl och år, Obs! 

gäller endast flerbostadshus och 

verksamheter: 

hämtning 26 gånger per år 

hämtning 52 gånger per år 

 

Passerkort ÅVC - förlorat eller 

extrakort 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1 410 

705 

 

 

140 

 

 

 

1 763 

881 

 

175 

 

 

2.2.10 Gångavstånd 
För verksamheter och hushåll med gemensamt avfallsutrymme och gemensamma kärl 

 Avgift, kronor per 

hämtning exklusive 

moms 

Avgift, kronor per 

hämtning inklusive 

moms 

   

3,1-10,0 m 9 11 

10,1-20,0 m 13 16 

20,1-30,0 m 21 27 

över 30 meter, per 10 meter 9 11 
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2.3 Grovavfall  

2.3.1 Beställd hämtning, lösmängd 
 

 Avgift, kronor per m
3
 

exklusive moms 

Avgift, kronor per m
3
 

inklusive moms 

Beställd hämtning, lösmängd 284 355 

 

2.3.2 Abonnemang med schemalagd hämtning  
För verksamheter och hushåll med gemensamt avfallsutrymme och gemensamma kärl 

Hyra av behållare tillkommer vid schemalagd hämtning i container. 

Behållarstorlek  Antal hämtningar 

per år  

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 370 liter 26 2 790 3 487 

Kärl 370 liter 52 5 345 6 681 

Kärl 660 liter 26 4 914 6 142 

Kärl 660 liter 52 9 456 11 820 

Container 6 m
3
 26 28 389 35 487 

Container 6 m
3
 52 56 779 70 974 

Container 8 m
3
 26 36 906 46 133 

Container 8 m
3
 52 73 813 92 266 

    

 

 

 

Hyra av behållare 

Vid beställd hämtning debiteras hyra om minst 1 månad. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per månad 

exkl. moms 

Avgift, kronor per månad 

inkl. moms 

Container 6 m
3
 251 314 

Container 8 m
3
 279 348 
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Extrahämtningar 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tillfälle 

exkl. moms 

Avgift, kronor per tillfälle 

inkl. moms 

Kärl 370 liter 109 136 

Kärl 660 liter 197 246 

Container 6 m
3
 1 419 1 774 

Container 8 m
3
 1 747 2 184 

 

2.4 Elavfall  

2.4.1 Hämtning i flerbostadshus 
 

 Avgift, kronor per m
3 

exklusive moms 

Avgift, kronor per m
3
 

inklusive moms 

Beställd hämtning sorterat el-avfall 

 

Budad hämtning av vitvaror, 

hämtas inom 24 timmar (kyl- och 

frysmöbler, spisar, tvättmaskiner 

etc.) 

273 

 

1 280 

 

 

 

341 

 

1 600 

 

 

 

 

2.4.2 Hämtning från en- och tvåbostadshus samt fritidsboende 
Elavfall hämtas utan extra avgift från en- och tvåbostadshus samt fritidsboende en gång per år.  Hämtning kan 

också beställas övrig del av året mot avgift enligt nedan. 

 

 Avgift, kronor per m
3
 

exklusive moms 

Avgift, kronor per m
3
 

inklusive moms 

Beställd hämtning av elavfall, exkl. 

vitvaror 
273 341 

 Avgift, kronor per styck 

exklusive moms 

Avgift, kronor per styck 

inklusive moms 

Beställd hämtning av vitvaror (kyl- 

och frysmöbler, spisar, 

tvättmaskiner etc.) 

273 341 
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2.5 Trädgårdsavfall  

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan beställa hämtning av trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet ska vara 

buntat eller i papperssäck.  

 Avgift, kronor per m
3
 

exklusive moms 

Avgift, kronor per m
3
 

inklusive moms 

Beställd hämtning av 

trädgårdsavfall, buntat eller i 

papperssäck 

218 273 

 

2.6 Latrin 

Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före hämtningsveckan. 

Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av april till mitten av oktober.  

 

 Avgift, kronor per kärl 

exklusive moms 

Avgift, kronor per kärl 

inklusive moms 

Ordinarie hämtning, inklusive 

kärlbyte 

251 314 

Extra hämtning, inklusive kärlbyte 519 648 

Extra latrinkärl 251 314 

Hämtning av latrin i toalettutrymme 
1
 

584 730 

 
1
 Endast efter särskild prövning. 
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2.7 Slam och urin från enskilda avlopp 

Tömningar beställs hos kommunens entreprenör. Behandlingsavgift tillkommer för alla tömningar. 

Schemalagd tömning 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 

< 1,5 m
3 
 561 702 

1,6 - 3,0 m
3 
 612 765 

3,1 - 6,0 m
3 
 918 1 148 

> 6,1 m
3
  1 020 1 275 

 

 

 

Extratömning vardag 

Utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 

< 1,5 m
3 
 1 022 1 278 

1,6 - 3,0 m
3 
 1 073 1 341 

3,1 - 6,0 m
3 
 1 379 1 724 

> 6,1 m
3
  1 481 1 851 

 

 

Jourtömning vardag 
Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 

< 1,5 m
3 
 1 481 1 851 

1,6 - 3,0 m
3 
 1 532 1 915 

3,1 - 6,0 m
3 
 1 838 2 298 

> 6,1 m
3
  1 940 2 425 

 

 

Jourtömning helg 

Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 
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< 1,5 m
3 
 2 703 3 379 

1,6 - 3,0 m
3 
 2 754 3 443 

3,1 - 6,0 m
3 
 3 060 3 825 

> 6,1 m
3
  3 162 3 953 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

 Avgift, kronor exklusive 

moms 

Avgift, kronor inklusive 

moms 

Behandlingsavgift, per m
3
 99 124 

Reduktion av tömningspriset 

vid tömning av mer än 1 

brunn/tank vid samma 

tömningstillfälle, kr per 

tömningstillfälle 

102 128 

Bomkörning, kr per tillfälle 612 765 

Tillägg för slangdragning > 

20 meter, per 20 meter 

122 153 

Slamsugningsfordon, per 

timme 

918 1 148 

Hjälparbetare, per timme 393 491 

 

 

2.8 Fett från fettavskiljare 

Tömningar beställs hos kommunens entreprenör. 

Schemalagd tömning 

 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 

≤ 2,0 m
3 
 1 122 1 403 

> 2,0 m
3 
 1 836 2 295 

 

 

Extratömning vardag 

Utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 

≤ 2,0 m
3 
 1 428 1 785 
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> 2,0 m
3 
 2 142 2 678 

 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

 Avgift, kronor exklusive 

moms 

Avgift, kronor inklusive 

moms 

Bomkörning, kr per tillfälle 612 765 

Tillägg för slangdragning > 

20 meter, per 20 meter 

122 153 

Slamsugningsfordon, per 

timme 

918 1 148 

Hjälparbetare, per timme 393 491 
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 Datum Vår beteckning 

 2017-01-17 KS 2016/00504 nr 72429 

 
Tekniska avdelningen 
Avfallsenheten 
Maria Åhrström, miljö- och avfallshandläggare 
0171 528 48 
 

 

Mindre ändring av avfallsföreskrifterna 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringar och förtydliganden i 

avfallsföreskrifterna, att gälla från och med 1 mars 2017.   

 

Sammanfattning 

Enligt beslut KS 2016-05-23 § 75, fick kommunstyrelsens förvaltning i 

uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i rapporten ”Översyn av 

avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-18. En av 

åtgärderna var att införa hämtning av matavfall från villahushåll och 

fritidshus varannan vecka året runt, detta som ett steg mot en fossilbränslefri 

kommun. Genom denna åtgärd minskar kommunen sina avfallstranporter 

avseende insamling av hushållsavfall med cirka 20 procent. 

För att genomföra denna åtgärd behöver en mindre ändring av § 41 i 

avfallsföreskrifterna, göras. Ändringen innebär att hämtning av matavfall 

från villahushåll och fritidshus sker varannan vecka året runt. Idag sker 

hämtning varje vecka mellan vecka 26 till 36. 

I övrigt har även redaktionella ändringar gjorts i syfte att öka läsbarheten 

och förståelsen och för att uppdatera hänvisningar till aktuell lagstiftning.   

 
Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning fick enligt beslut KS 2015-11-23, § 213, i 

uppdrag att genomföra en totalöversyn av avfallsverksamheten i Håbo 

kommun. Miljö & Avfallsbyrån fick uppdraget att genomföra översynen 

och rapporten ”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 

2016-04-18 presenterades på Kommunstyrelsen 2016-05-23.  

Utredningen innefattar bland annat genomgång av ekonomiska och andra 

underlag om avfallsverksamheten, intervjuer med nyckelpersoner hos Håbo 

kommun, platsbesök på återvinningscentralen i Västerskog samt jämförelse 

med andra kommuner. Utredningen belyser nuläget inom 

avfallsverksamheten och ger förslag till åtgärder. 

I samband med presentationen av översynen fick förvaltningen, enligt beslut 

KS 2016-05-23 § 75, i uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i 

rapporten. En av åtgärderna är att ändra hämtningsintervallen av matavfall 

till varannan vecka året runt för villahushåll och fritidshus. Idag sker 

hämtning varannan vecka med undantag för vecka 26 till 36 då hämtning 

sker varje vecka. För att genomföra denna åtgärd behöver en mindre ändring 

av § 41 i avfallsföreskrifterna göras. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ger en besparing på cirka 540 tusen kronor per år 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Bilaga 1 förslag till nya avfallsföreskrifter 

– Beslut KS 2016-05-23, § 75   

__________ 

Beslut skickas till 

Avfallsenheten  
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§ 225 Dnr 2016/00272  

Återrapportering, översyn av avfallsverksamheten i 
Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen av översyn av 

avfallsverksamheten i Håbo kommun.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens förvaltning fick enligt beslut, KS § 213/2015, i uppdrag 

att genomföra en totalöversyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun. 

Miljö och Avfallsbyrån fick uppdraget att genomföra översynen och rappor-

ten ”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-

18, presenterades på Kommunstyrelsen 2016-05-23. I samband med presen-

tationen av översynen fick förvaltningen enligt beslut KS § 75,  

2016-05-23, i uppdrag att återrapportera genomförda åtgärder och effektivi-

seringar, senast november 2016. 

Nedan följer en sammanfattning av vad avfallsenheten har genomfört sedan 

i slutet av maj och fram tills nu samt vad som är på gång: 

Genomförda åtgärder och effektiviseringar: 

• Utökat samarbete med Daglig verksamhet. Sedan i våras arbetar en arbets-

ledare och ett antal deltagare regelbundet på Återvinningscentralen med 

skötsel av Bytesboden och en del fastighetsskötsel. De arbetar även med 

demontering av stoppade möbler och resårbottnar vilket ger en bättre sorte-

ring och lägre behandlingskostnader då de tidigare sorterades som brännbart 

men nu kan sorteras som metall, textil, trä och brännbart.  

• Ökat fokus på företagsbesökare på Återvinningscentralen. Betalande före-

tagsbesök har ökat med 26 % jämfört med samma period förra året, vilket 

motsvarar ökade intäkter på cirka 35 000 kronor. 

• Plockanalys av innehållet i restavfallet (det gröna kärlet) i syfte att se hur 

invånarna sorterar sitt avfall. Utifrån resultatet kan vi sedan planera vår 

verksamhet, till exempel informationskampanjer. 

• Genomfört riktade informationsinsatser och utskick av matavfallspåsar till 

hushåll som inte använder sitt matavfallskärl. 

• Informerat om matavfallsinsamlingen på webben och i Bålstabladet. 

Mängden matavfall har ökat med 7 % jämfört med samma period förra året, 

vilket motsvarar 37 ton. 
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• Omförhandlat och förlängt avtalet avseende Entreprenad 1, Insamling och 

borttransport av hushållsavfall vilket har resulterat i en sänkning av entre-

prenadkostnaden med 20 %, vilket motsvarar cirka 1,8 miljoner kronor årli-

gen. Sänkningen förutsätter bland annat att hämtning av matavfall varje 

vecka under sommaren tas bort. 

• Effektiviserat elavfallskampanjen för villahushåll inför 2017 från att idag 

ha hämtning två gånger per år på fasta dagar till att bli en fri budning/år vil-

ket ger en ökad service och minskade transporter jämfört med idag. 

• Tidsredovisning och interndebitering har införts avseende medverkan i 

större externa och interna projekt, i syfte att kostnaderna ska belasta rätt 

verksamhet och rätt projekt. 

Pågående åtgärder och effektiviseringar: 

• Omförhandling pågår av Entreprenad 3, transport och behandling av grov-

avfall från återvinningscentralen, i syfte att sänka kostnaderna. 

• Framtagande av underlag till beslut för ny avfallstaxa pågår, mot en mer 

miljöstyrande taxa, hämtning av matavfall varannan vecka året runt, omför-

delning av grundavgifterna, avgiftsuttag för extra tjänster, till exempel byte 

till större kärl. 

• Det pågår ett arbete med justering av avfallsföreskrifterna för att anpassa 

föreskrifterna till den nya avfallstaxan. 

• Påbörjat utredning av fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI). 

• Genomföra en kundenkät i mitten på november i syfte att följa upp vårt ar-

bete gällande service och kundnöjdhet, resultat kommer i januari månad.  

• Från och med januari 2017 kommer separat inköp av matavfallspåsar att 

ske i samarbete med Upplands-Bro kommun, vilket beräknas ge en stor 

sänkning av kostnaderna för påsarna.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS, 2016-05-23, § 75 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen – för kännedom 
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Inledande bestämmelser 

1 § För kommunens avfallshantering gäller 

 miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927), 

 föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken  

 andra författningar som berör avfallshantering. 

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering. 

Definitioner 

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 

miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här 

anges: 

 Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare och 

samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 

 Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara fastighetsinnehavare, har rätt att bruka 

eller nyttja fastighet eller del därav.  

 Med behållare avses kärl, säck, container, krantömmande behållare, sopsugsbehållare samt 

specialbehållare för olika typer av fast och flytande avfall. 

För övriga definitioner och ordförklaringar, se bilaga 1. 

Ansvar för avfallshanteringen 

Kommunens ansvar 

3 § Kommunstyrelsen(nedan kallad KS) ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken eller andra 

författningar ingår i kommunens ansvar i fråga om avfallshantering. I vissa fall är dessa frågor 

delegerade till Kommunstyrelsens förvaltning (nedan kallad KSF), som har verksamhetsansvaret för 

avfallshanteringen i kommunen. Avfallshanteringen i kommunen utförs av kommunen eller den eller 

de entreprenörer som kommunen tecknat avtal med. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 

med stöd av miljöbalken, inklusive dessa föreskrifter, utförs av Bygg- och Miljönämnden.  

För prövning och tillsyn har Bygg- och Miljönämnden rätt att ta ut avgift från den sökande. 

5 § Kommunfullmäktige meddelar, med stöd av 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken, föreskrifter om vilken 

avgift som ska betalas för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. 

Fastighetsinnehavares ansvar 

6 § Fastighetsinnehavare är ansvarig för hur uppkommet avfall hanteras inom fastigheten, om inte 

annat särskilt anges i dessa föreskrifter.  

7 § Fastighetsinnehavare är skyldiga att betala avgift enligt gällande avfallstaxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

8 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller de som bor eller är 

verksam i fastigheten om dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att reglerna 

efterlevs. 
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9 § Fastighetsinnehavare är skyldig att snarast anmäla ändring av ägarförhållanden eller annan 

förändring som berör avfallshanteringen i fastigheten till kommunen eller till kommunens 

entreprenör. 

10 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter kommunens anvisningar om hantering av 

hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att kommunen kan fullgöra sin 

bortforslingsskyldighet.  

Producenternas ansvar 

11 § Producenter ansvarar för avfall som omfattas av producentansvar i enlighet med respektive 

förordning om producentansvar. 

12 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som 

är innesluten i en sådan förpackning ska på anmodan av kommunen lämna de uppgifter i fråga om 

förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för 

kommunens renhållningsordning. 

Hushållsavfall 

Sortering av avfall 

13 § Hushållsavfall ska sorteras och lämnas enligt bilaga 2. 

14 § Fastighetsinnehavare ska på de sätt som beskrivs i bilaga 2 skapa möjlighet för de boende samt 

andra brukare av fastigheten att på något av de beskrivna sätten sortera ut de fraktioner som beskrivs i 

samma bilaga. Avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön 

inte uppkommer. 

§ 15 Fastighetsinnehavare ska skapa möjlighet för sortering av matavfall och restavfall i två separata 

behållare. Eget omhändertagande av matavfall kan ske efter anmälan till kommunen enligt 66 §. 

16 § Vid felsortering av matavfall hanteras matavfallet som restavfall. Fastighetsinnehavaren 

informeras och ansvarar för att vidta åtgärder så att sorteringen förbättras. Om matavfall inte sorteras 

ut eller då utsorterat matavfall vid upprepade tillfällen inte kan behandlas biologiskt på grund av 

felsortering utgår extra avgift enligt gällande taxa. 

17 § Kommunen och entreprenören har rätt att göra stickprovskontroll av hushållsavfallet för att 

kontrollera att anvisningar om sortering och övriga bestämmelser följs, i syfte att säkerställa att 

renheten på avfallet upprätthålls. Med stickprovskontroll avses även plockanalyser som utförs på 

slumpmässigt utvalt hushållsavfall i syfte att undersöka avfallets sammansättning i stort. 

Skyldighet att lämna hushållsavfall 

18 § Hushållsavfall ska lämnas till de insamlingssystem som kommunen tillhandahåller, om inte 

annat särskilt anges i dessa föreskrifter. 

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning  

19 § En förteckning över behållare, utrustning och anläggningar som används i kommunen samt vem 

som äger och tillhandahåller dem anges i bilaga 3. På behållare som är märkta för identifiering eller 

med abonnemangsmärkning får märkningarna inte tas bort eller göras oläsliga.  

20 § Fastighetsinnehavare har ansvar för tillsyn av samtliga behållare som används för avfall som 

uppstår på fastigheten. Kommunen äger och tillhandahåller kärl och plastbox, men 

fastighetsinnehavare ansvarar för rengöring av dem. För underhåll och rengöring av övriga behållare 

ansvarar den som äger behållaren. 
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21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, utformning, anordnande, installation och 

underhåll av övriga inom fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen, t.ex. sopskåp, 

krantömmande behållare, komprimatorer samt avfallsutrymme. Behållare ska medge hantering med 

den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. 

Avfallsutrymmen, hämtningsplats, gång- och transportvägar 

22 § Hushållsavfall hämtas normalt vid den fastighet där avfallet uppkommer. För att kunna fullgöra 

sin bortforslingsskyldighet kan KSF anvisa hämtningsplats för enskilda eller grupp av 

fastighetsinnehavare utanför fastigheten, under förutsättning att godtagbara hämtningsförhållanden 

inte har uppnåtts inom fastigheten.   

23 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare har ansvar för utformning, anordnande och 

underhåll av hämtningsplats inom den fastighet där avfallet uppkommer samt, i skälig omfattning, för 

annan hämtningsplats som KSF anvisat enligt 22 §.  

24 § Hämtningsplats ska utformas, anordnas, underhållas, skötas och rengöras så att krav på god 

arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls samt så att risk för driftsavbrott, olycksfall, skadedjur och 

annan olägenhet minimeras.  

25 § Matavfall från livsmedelshantering i storkök, restaurang och livsmedelsbutik som förvaras i kärl 

ska förvaras i kylt utrymme. 

26 § Entreprenören ska ha tillträde till avfallsutrymme och hämtningsplats. Nycklar, portkoder och 

dylikt ska lämnas till entreprenören. Ändringar ska utan anmaning meddelas KSF eller kommunens 

entreprenör. 

27 § Behållare för uppsamling av avfall ska vara placerad så att hämtning underlättas och så att 

olägenhet inte uppstår. Behållare ska placeras så att den kan tömmas och hanteras med den utrustning 

som används i kommunens insamlingssystem.  

28 § Kärl ska vara uppställt så nära hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, eller på annan 

plats som KSF godkänner. Kärl ska placeras så att väg- eller gatuunderhåll inte hindras eller risk för 

trafiken inte uppstår. Säck ska vara placerad så att den kan hämtas med kärra. 

Om hämtning sker med sidolastande bil ska kärl placeras högst 1,5 meter från fordonets 

angöringsplats med hjulen mot fastigheten och lockets öppning mot gatan. Kärlet ska stå placerat så 

att det är 1 meter fritt runt om hela kärlet.  

Om hämtning sker med baklastande bil ska kärlet placeras högst 3 meter från fordonets 

angöringsplats med hjulen mot gatan. För avstånd över 3,0 meter utgår särskilt gångvägstillägg enligt 

taxa. Gångväg får inte överstiga 30 meter. Om det finns särskilda skäl kan KS, efter ansökan, besluta 

att gångväg får vara längre än 30 meter.  

Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och endast i undantagsfall samt i samband 

med vändning.  

29 § Behållare som töms med kranbil ska placeras maximalt ca 5 meter från kranbilens 

angöringsplats om inte annat medges. För tömning med kranbil behövs en fri höjd upp till 10 meter. 

30 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att transportväg som denne råder över är framkomlig året runt. 

Om transportväg inte är framkomlig uteblir hämtningen. Då hinder har undanröjts kan extra hämtning 

beställas på fastighetsinnehavarens bekostnad. 
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31 § Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara dimensionerad 

och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon som normalt används i kommunen. 

Om farbar transportväg inte kan ordnas kan kommunen anvisa annan hämtningsplats, enligt 22-23 §§. 

32 § Gångväg för hämtningspersonal och transportväg för hushållsavfall ska vara så kort som möjligt, 

jämn, hårdgjord, utan trappsteg och utformad så att krav på god arbetsmiljö uppfylls. Gång- och 

transportväg ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.  

Emballering av avfall, fyllnadsgrad och vikt 

33 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall som behållaren och utrymmet 

är avsett för. Avfall ska vara väl emballerat så att avfallet inte kan spridas och så att skada, 

arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

34 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållarens vikt och dragmotstånd ska 

uppfylla krav på god arbetsmiljö. För maxvikter och dragmotstånd gäller Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter. 

35 § Behållare som är överfull, för tung för att kunna hanteras eller på annat sätt inte uppfyller de 

krav som ställs, töms inte. Löst avfall utanför behållare tas ej med. Fastighetsinnehavaren ska åtgärda 

hindret, därefter kan fastighetsinnehavaren mot extra kostnad beställa extra hämtning av avfallet. 

36 § För utsorterat matavfall ska påsar och påshållare som tillhandahålls av KSF användas. 

37 § Fastighetsinnehavare kan, vid enstaka tillfällen då behållaren inte räcker till, använda extra säck 

eller speciella hämtning-betald-säckar. Hämtning-betald-säcken ställs ut och hämtas vid ordinarie 

hämtningstillfälle. Hämtning av extra säck mot avgift beställs hos kommunen, hämtningen sker i 

samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

38 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, såsom överfulla behållare eller förekomst 

av extra säckar, har KSF rätt att besluta om ändring av abonnemanget. 

Hämtningsområde  

39 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

Hämtningsintervall och hämtningstider 

40 § Hushållsavfall hämtas normalt måndag-fredag på fasta hämtningsdagar. Avfallet ska vara 

tillgängligt för hämtning mellan kl. 06.30 och 17.00 på hämtningsdagen. Om särskilda skäl föreligger 

kan avfallet hämtas fram till kl. 22.00. Slam och urin från enskilda avlopp kan hämtas akut på andra 

tider. 
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41 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall: 

Restavfall  

 Ordinarie 

hämtning 

Hämtning 

sker minst 

Hämtning sker 

som mest 

Hämtningsperiod 

En- och 

tvåbostadshus 

Varannan 

vecka 

En gång per 

månad 

Varannan vecka Året runt 

Fritidsboende Varannan 

vecka 

En gång per 

månad 

Varannan vecka Under perioden 

mitten av april till 

mitten av oktober. 

Övrig tid efter 

särskild beställning 

Flerbostadshus, 

restavfall i kärl 

och container 

Varje vecka Varannan 

vecka 

Två gånger per 

vecka 

Året runt 

Flerbostadshus, 

restavfall i 

krantömmande 

behållare 

Varannan 

vecka 

Varannan 

vecka 

Två gånger per 

vecka 

Året runt 

Verksamheter Varje vecka En gång per 

månad 

Tre gånger per 

vecka 

Året runt eller under 

del av året för 

säsongsbundna 

verksamheter enligt 

överenskommelse 

med KSF 
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Matavfall  

 

 

  

 Ordinarie hämtning Hämtningsperiod 

En- och tvåbostadshus Varannan vecka  Året runt 

Fritidsboende Varannan vecka  Under perioden mitten av 

april till mitten av oktober. 

Övrig tid efter särskild 

beställning 

Flerbostadshus, matavfall i 

kärl  

Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt 

Flerbostadshus, matavfall i 

krantömmande behållare 

Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt 

Verksamheter Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt eller under del av 

året för säsongsbundna 

verksamheter enligt 

överenskommelse med KSF 



 

 AVFALLSFÖRESKRIFTER 10 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-17  

 

Latrin, slam, urin, fosforfällor och fett 

Hämtning av latrinbehållare från fritidsboende sker endast efter beställning, senast en vecka före 

hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden 15 april -15 oktober. 

Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning. 

Tömning av slamavskiljare med ansluten wc ska ske minst en gång per år. 

Tömning av slutna tankar och urintankar ska ske minst en gång per år, efter beställning.  

Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) ska ske minst 

vartannat år.  

Tömning av minireningsverk ska ske minst en gång per år eller enligt tillverkarens rekommendation. 

Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska bytas med det intervall som 

leverantören anvisar.  

Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år. 

Hämtningsintervall för övriga slag av hushållsavfall framgår av sorteringsanvisningarna i bilaga 2. 

Farligt avfall från hushåll 

42 § Farligt avfall ska hållas skilt från annat avfall. Olika typer av farligt avfall får inte blandas med 

varandra. Avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.  

43 § Farligt avfall lämnas till kommunens insamlingssystem för farligt avfall enligt bilaga 2. 

Elavfall och batterier från hushåll 

44 § Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter, inklusive batterier och ljuskällor, ska 

hållas skilt från annat avfall.  

45 § Elavfall och batterier lämnas till producenternas eller kommunens insamlingssystem enligt 

bilaga 2. 

Grovavfall från hushåll 

46 § Grovavfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 2.  

47 § I flerbostadshus ska fastighetsinnehavare anvisa de boende lämplig uppsamlingsplats för 

grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten.  

Trädgårdsavfall från hushåll 

48 § Trädgårdsavfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 2. 

49 § Torrt, vedartat, trädgårdsavfall från hushåll som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas 

endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot annan författning. I 

kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön föreskrivs när eldning inte 

får förekomma. 

Latrin 

50 § Avfall från torrklosett utan anslutning till avloppsledning ska samlas upp i täta behållare. 

51 § Hämtning av latrin ska kunna ske på ett sätt som uppfyller krav på god arbetsmiljö. 

Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Om det finns 

särskilda skäl kan KS, efter ansökan, besluta att hämtning av latrinbehållare från toalettutrymme får 

ske mot extra avgift. 
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52 § Latrin hämtas vid fastighetsgräns eller på annan av KSF anvisad plats så nära 

hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt. Lyft- och transporthjälpmedel ska kunna användas. 

Latrinkärl får maximalt väga 15 kg.  

53 § Kemikalier eller annat ämne som försvårar den fortsatta hanteringen av latrin får inte tillföras. 

Slam och urin från enskilda avlopp 

54 § Enskilda slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara lättillgängliga för tömning. 

Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt vid tömning. Hämtning av 

slam och urin ska kunna ske på ett sätt som uppfyller krav på god arbetsmiljö och enligt bilaga 2.  

55 § Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för slamtömningsfordonet får inte överstiga 

20 meter för befintliga anläggningar eller 10 meter vid ny- och omprövning av avloppsanläggning. 

Om avståndet är så långt att tömningen försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet genom 

egna särskilda kopplingar eller anslutningsslangar. Om det finns särskilda skäl får KS, efter ansökan, 

besluta att avståndet får vara längre än vad som anges i första meningen. För avstånd över 20 meter 

debiteras tilläggsavgift för extra slangdragning. 

Fosforfällor 

56 § Filtermaterial från fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på sådant sätt att hämtning kan 

utföras enligt bilaga 2. Eventuella instruktioner som behövs i samband med hämtningen ska 

tillhandahållas av fastighetsinnehavaren. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial bör nytt filtermaterial 

tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg. 

Fett från fettavskiljare 

57 § Fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan 

tömningsanordning får inte vara övertäckt vid tömning. Hämtning av fett ska kunna ske på ett sätt 

som uppfyller krav på god arbetsmiljö och enligt bilaga 2.  

58 § Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för slamtömningsfordonet får inte överstiga 

20 meter för befintliga anläggningar eller 10 meter vid om- eller nybyggnation. Om avståndet är så 

långt att hämtningen försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet genom egna särskilda 

kopplingar eller anslutningsslangar. Om det finns särskilda skäl får KS, efter ansökan, besluta att 

avståndet får vara längre än vad som anges i första meningen. För avstånd över 20 meter debiteras 

tilläggsavgift för extra slangdragning. 

59 § Efter tömning ska fettavskiljare återfyllas med vatten genom fastighetsinnehavarens eller 

nyttjanderättshavarens försorg. 

Avfall med producentansvar 

60 § Hushåll och andra förbrukare ska, i enlighet med vad som föreskrivs i respektive förordning om 

producentansvar, sortera ut avfall som omfattas av producentansvar och lämna avfallet till de 

insamlingssystem som producenterna tillhandahåller enligt bilaga 2. Elavfall kan dock hämtas av 

kommunen, se 44-45 §§.  

61 § Vid fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, som omfattas av producentansvar, 

sker hämtning efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavare och entreprenör som har de 

tillstånd och avtal som krävs av producenterna. 

Annat avfall än hushållsavfall 
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62 § Den som i kommunen yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 

hushållsavfall ska på begäran av kommunen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, 

sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 

renhållningsordning. 

Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

63 § Anmälan respektive ansökan om undantag eller dispens ska vara skriftlig och lämnas till 

prövande nämnd enligt 63-71 §§. Undantag från 28, 51, 55 och 58 §§ beslutas av KS. Ansökan om 

dispens från dessa föreskrifter utöver de undantag som specificeras i 28, 51, 55, 58, 64-71 §§ sker till 

Bygg- och Miljönämnden. 

Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om fastighet och fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare, vilka avfallsslag som avses omhändertas, den tidsperiod som avses och på vilket 

sätt omhändertagandet ska ske. Ansökan om dispens för eget omhändertagande av latrin, slam eller 

filtermaterial ska även innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och uppgifter om de 

beräknade avfallsmängderna. 

Beslut om dispens och undantag är personliga och i normalfallet tidsbegränsade. Undantag ska 

omprövas om förutsättningarna ändrats. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har 

skyldighet att meddela sådan förändring. Undantag som medgetts med stöd av tidigare 

renhållningsordning ska gälla tills kommunen beslutar om annat. 

Undantag från krav på utsortering av matavfall 

64 § Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska eller andra skäl inte kan införa sortering av 

matavfall i separat behållare i områden där matavfallsutsortering har införts enligt 15 § kan efter 

ansökan om undantag till KS beviljas att lämna restavfall utan att sortera ut matavfall i enlighet med 

gällande taxa. Undantaget gäller för en period om längst två år från det datum beslut är taget.  

Förutsättningar för eget omhändertagande av hushållsavfall 

65 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och under 

förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.  

66 § Trädgårdsavfall får komposteras utan särskild anmälan under förutsättning att det kan ske utan 

risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Bortskaffande eller återvinning av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall kräver anmälan till 

kommunen enligt 45 § avfallsförordningen eller ansökan om dispens enligt 15 kap. 25 § miljöbalken. 

Följande krav gäller: 

Latrin 

Eget omhändertagande av latrin på den egna fastigheten får ske efter ansökan om dispens till Bygg- 

och Miljönämnden, om omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors 

hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår.  

Slam och filtermaterial 

Eget omhändertagande av slam och filtermaterial kan medges på den egna fastigheten efter ansökan 

om dispens till Bygg- och Miljönämnden, om omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår. 
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Matavfall 

Kompostering av matavfall på den egna fastigheten får ske efter anmälan till Bygg- och 

Miljönämnden om det sker i en isolerad, sluten, skadedjurssäker behållare som kan användas året 

runt.  

Eget omhändertagande av matavfall med matavfallskvarn kopplat till enskilt avlopp får ske efter 

anmälan till Bygg- och Miljönämnden. 

Matavfallskvarnar kopplade till det kommunala avloppsnätet regleras i kommunens ABVA. Enligt 

ABVA krävs skriftligt medgivande av kommunens VA-enhet för utsläpp av avfall från 

matavfallskvarn till det kommunala avloppsnätet. 

Matavfallskvarn ansluten till sluten tank får installeras efter anmälan till KS förutsatt att kraven i 55 § 

uppfylls.  

Utsträckt hämtningsintervall 

67 § Fastighet med godkänd avloppsanläggning kan, efter ansökan till Bygg- och Miljönämnden, 

under förutsättning att ingen olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår, medges förlängt 

tömningsintervall för slam eller urin. Villkoret är att anläggningen uppfyller Naturvårdsverket 

Allmänna Råd (2006:7) om små avloppsanläggningar, har tillstånd av Bygg- och Miljönämnden och 

är slutinspekterad av Bygg- och Miljönämnden  

Efter ansökan till VA-enheten kan hämtningsintervallen för tömning av fettavskiljare utglesas. 

Gemensam avfallsbehållare 

68 § Två eller flera närbelägna fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till 

KS, medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i 

dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller 

miljön inte uppstår. I områden med matavfallssortering ska båda behållarna användas gemensamt. 

Uppehåll i hämtning 

69 § Uppehåll i hämtning vid en- och tvåbostadshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare 

eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om 

minst sex (6) månader.  

För fritidsboende gäller motsvarande om uppehållet avser hela hämtningsperioden från mitten av 

april till mitten av oktober. 

Uppehåll i hämtning från verksamhet kan efter ansökan medges om verksamhet inte kommer att 

bedrivas under en sammanhängande tid om minst en månad. 

Ansökan ska lämnas till KS senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. 

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 

70 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på 

ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till Bygg- och 

Miljönämnden befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande 

och återvinning, om det finns särskilda skäl. 
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Utveckling inom avfallshanteringen 

71 § KS får, efter samråd med Bygg- och Miljönämnden, bedriva försöksverksamhet med sortering, 

insamling, lagring och/eller transport av avfall utan hinder av avfallsföreskrifterna. 

Ikraftträdande 

72 § Dessa avfallsföreskrifter träder ikraft 2013-05-01 då renhållningsordning för Håbo kommun 

antagen 2007-02-26 upphör att gälla.  
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Bilaga 1 Definitioner och ordförklaringar 

(MB=Miljöbalken, kursiv text= lagtext) 

ABVA ABVA avser Allmänna bestämmelser om 

användande av Håbo kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning. 

 

Angöringsplats Angöringsplatsen är den plats där 

hämtningsfordonet stannar när avfall ska hämtas.  

 

Avfall Med avfall avses varje föremål eller ämne som 

innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av med (MB 15 kap. 1 §). 

 

Batterier Ett batteri är en källa till elektrisk energi. Alla 

batterier omfattas av producentansvar och ska samlas 

in. Batterier delas in i typerna industribatteri, 

bilbatteri och bärbara batterier.  

 

Behållare Med behållare avses säck, kärl av plast, container, 

krantömmande behållare, latrinbehållare eller någon 

annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.  

 

Bygg- och rivningsavfall Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppkommer 

vid bygg- och anläggningsverksamhet, vid rivnings- 

och renoveringsarbeten samt jord- och schaktmassor. 

Som bygg- och rivningsavfall räknas även avfall från 

privatpersoners större renoveringar. Bygg- och 

rivningsavfall utgör inte hushållsavfall. 

 

 

Ej brännbart avfall Med ej brännbart avfall avser avfall som inte 

brinner även om energi tillförs, tex metall, glas, 

porslin keramik sten och gips. 

 

 

Elavfall Med elavfall avses avfall från elektriska och 

elektroniska produkter. Exempel på elavfall är 

uttjänta eller kasserade datorer, TV-apparater, 

hushållsmaskiner (diskmaskin, spis, brödrost etc), 

telefoner, mobiltelefoner, klockor och leksaker. 
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Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, ledlampor och 

glödlampor) är också elavfall.  

 

 

Entreprenör Entreprenören är det företag som efter upphandling 

i konkurrens anlitas av kommunen för att utföra 

hämtning och omhändertagande av avfall. 

  

Farligt avfall Farligt avfall är allting som kan skada människors 

hälsa eller miljön. Till farligt avfall hör t.ex. färg- 

och lackavfall, lim, lösningsmedel, kemikalier, 

bekämpningsmedel, rengöringsmedel, spillolja och 

avfall med kvicksilver, PCB-haltigt avfall och 

cyanidrester. Utförligare precisering av vad som 

räknas till farligt avfall finns i bilaga 4 i 

avfallsförordningen (2011:927). 

 

Fastighetsinnehavare Med fastighetsinnehavare avses den som är 

fastighetsägare eller den som enligt 

fastighetstaxeringslagen ska anses som 

fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och 

samfällighetsförening kan i förekommande fall 

jämställas med fastighetsinnehavare. 

 

 

Fastighetsnära insamling av 

förpackningar 

Med fastighetsnära insamling av förpackningar 

avses insamling som sker på eller i direkt anslutning 

till den fastighet där avfallet uppkommer. 

Alternativet till fastighetsnära insamling är att 

förpackningarna lämnas till producenternas 

återvinningsstationer. 

 

Fettavskiljare En fettavskiljare är en anordning som används för 

att samla upp slam i form av fettavfall i 

avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras 

yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i 

ledningsnätet och kunna orsaka stopp. 

 

Fosforfälla En fosforfälla är en typ av filter som används i 

enskilda avlopp för att ta bort fosfor från 

avloppsvattnet. 
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Grovavfall Med grovavfall avses, i enlighet med § 5 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4), sådant 

avfall från hushållen som är så tungt eller 

skrymmande eller har andra egenskaper som gör att 

det inte är lämpligt att samla in i ordinarie behållare 

för restavfall. Exempel på grovavfall är trasiga 

möbler och cyklar. Som grovavfall räknas även avfall 

från mindre underhållsarbeten och reparationer i 

bostad. Till grovavfall hör inte bygg- och 

rivningsavfall.  

 

Gångväg Med gångväg avses den gångyta som används av 

hämtningspersonalen för att transportera avfall från 

hämtningsplats till hämtningsfordonet. Gångvägen 

mäts som enkel väg mellan hämtningsfordonets 

angöringsplats och hämtningsplatsen. 

 

Hushållsavfall Med hushållsavfall avses avfall som kommer från 

hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet (MB 15 kap. 3 §). Till hushållsavfall 

samt därmed jämförligt avfall räknas avfall som 

uppkommer som en direkt följd av att människor 

uppehåller sig i en bostad, lokal eller anläggning 

oavsett verksamhet. Som exempel kan nämnas 

köksavfall och städsopor som uppkommer i hushåll, 

industrier, kontor, handel och hantverk, restauranger 

och storkök, skolor och förskolor, järnvägs- och 

busstationer, sjukhus och andra vårdinrättningar, 

samlingslokaler, fritidsanläggningar och 

byggarbetsplatser. 

 

  

Hämtningsplats Med hämtningsplats avses utrymme eller plats där 

en eller flera behållare är placerade för hämtning av 

hushållsavfall. 

 

Insamlingssystem Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags 

avfall samlas in på. 

 

Kompostering Med kompostering avses biologisk behandling där 

organiskt avfall bryts ner aerobt (under förbrukning 
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av syre). 

 

Krantömmande behållare En krantömmande behållare är en större behållare 

som töms med kranbil. Behållaren kan vara 

markbehållare eller underjordsbehållare. 

 

Matavfall Med matavfall avses särskilt utsorterat, organiskt 

avfall som komposteras eller samlas in separat för 

biologisk behandling. Matavfall består av rester från 

matberedning och måltider.  

 

Matavfallskvarn Matavfallskvarn används för sönderdelning av 

matavfall så att det kan samlas upp i särskild sluten 

tank eller följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet 

eller till enskilt avlopp.  

 

Nyttjanderättshavare Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att 

omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 

att bruka eller nyttja fastighet. 

 

Producent Med producent avses 

1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige 

eller säljer en vara eller en förpackning, eller 

2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet 

frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av 

renhållnings- eller miljöskäl (MB 15 kap. 12 §). 

 

Producentansvar Med producentansvar avses att producenterna har 

ansvar för att en vara eller produkt samlas in och 

omhändertas genom återvinning, återanvändning 

eller bortskaffning på ett sådant sätt som krävs för en 

hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering 

(gäller förpackningar, tidningar, läkemedel, däck, 

bilar och elavfall). 

 

Renhållningsordning Den kommunala renhållningsordningen består av 

avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

 

Restavfall Med restavfall avses den vanliga soppåsen, det vill 

säga sådant hushållsavfall som återstår sedan 

matavfall, grovavfall, farligt avfall och avfall som 
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omfattas av producentansvar sorterats ut, oberoende 

av vilken typ av behållare som avfallet samlas upp i. 

Dock avses inte slam från enskilda 

avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare eller 

latrin. I områden där matavfallssortering inte har 

införts avser restavfall den vanliga soppåsen, 

inklusive matavfall. 

 

Slamavskiljare En slamavskiljare är en anordning som används för 

att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar. 

 

Sluten tank Sluten tank är en behållare som kan användas för att 

samla upp avloppsvatten då det inte finns tillgång till 

kommunalt avlopp eller andra godkända enskilda 

avloppslösningar. 

 

Säsongsbunden verksamhet Med säsongsbunden verksamhet avses en 

verksamhet som endast är aktiv under en del av 

säsongen, t.ex. kiosker på badplatser och campingar.  

 

Transportväg Med transportväg avses den väg som används av 

hämtningsfordonet för att ta sig till angöringsplatsen. 

 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall 

som uppkommer vid den normala skötseln av tomter 

hos fritidsboende och en- och tvåbostadshus. Som 

trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer 

vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller 

fällda träd. Avfall som uppstår vid 

fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens 

grönytor ingår inte heller. 

 

Återvinningscentral  Med återvinningscentral avses en bemannad 

insamlingsplats där hushållen kan lämna avfall i 

sorterade fraktioner, t.ex. grovavfall, farligt avfall 

och elavfall. En återvinningscentral kan även vara 

mobil. 

Återvinningsstation Med återvinningsstation avses en insamlingsplats 

där hushållen kan lämna sina förpackningar sorterade 

i olika material. 
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Bilaga 2 Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall  

Av föreskrifterna framgår att de avfallsslag som beskrivs i denna bilaga ska sorteras ut. Avfallet ska 

lämnas vid för respektive avfallsslag anvisad plats.  

Restavfall 

Med restavfall avses hushållsavfall som återstår sedan matavfall, ej, brännbart avfall, grovavfall, 

farligt avfall och avfall som omfattas av producentansvar sorterats ut. Restavfall förpackas innan det 

läggs i kärlet för restavfall, inget löst avfall får förekomma. Restavfall hämtas enligt dessa 

föreskrifter. 

Matavfall 

Med matavfall avses särskilt utsorterat, organiskt avfall. Matavfall ska förpackas i därför avsedd 

papperspåse innan det läggs i kärlet för matavfall. Matavfall ska sorteras enligt anvisningar från KS 

och ska hämtas av kommunen, om inte anmälan eller ansökan om undantag finns. 

Farligt avfall från hushåll 

Med farligt avfall avses allting som kan skada människors hälsa eller skada miljön. Farligt avfall ska 

lämnas till kommunens återvinningscentral och vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.  

Ej brännbart avfall 

Med ej brännbart avfall avses avfall som inte brinner även om energi tillförs, tex metall, glas, porslin 

keramik sten och gips. Ej brännbart hushållsavfall ska hållas åtskilt från restavfall (brännbart) och ska 

lämnas som grovavfall på återvinningscentralen. 

Elavfall och batterier från hushåll 

Bärbara batterier kan lämnas i batteriholkar som finns på återvinningsstationer, i vissa butiker och vid 

kommunens återvinningscentral. Bilbatterier och andra batterier tyngre än 3 kg kan lämnas till 

försäljningsställen eller vid kommunens återvinningscentral. 

Elavfall kan lämnas vid kommunens återvinningscentral. Elavfall kan också hämtas efter särskild 

beställning  

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende har möjlighet att utan extra avgift en gång per år få sitt 

elavfall hämtat vid fastighetsgräns. Alla hushåll har en röd box där mindre elavfall och bärbara 

batterier ska läggas. Elavfallet lämnas i de sorterade kategorierna lysrör, lågenergilampor, ledlampor, 

glödlampor, bärbara batterier, vitvaror och övrigt elavfall.  Boxen kan ställas ut i samband med 

hämtning av elavfall eller tömmas på kommunens återvinningscentral. Extra hämtning av elavfall kan 

beställas mot avgift. 

Från flerbostadshus kan elavfall hämtas mot en avgift. För att hämtningen ska ske krävs att 

fastighetsinnehavaren ordnar en hämtningsplats enligt entreprenörens anvisningar. Behållare för 

insamlingen kan fastighetsinnehavare skaffa genom direkt överenskommelse med kommunens 

entreprenör. Elavfallet lämnas i de sorterade kategorierna lysrör, lågenergilampor, ledlampor, 

glödlampor, bärbara batterier, vitvaror och övrigt elavfall.  

Grovavfall från hushåll 

Med grovavfall avses avfall som är för stort eller skrymmande för att få plats i ett normalt kärl för 

hushåll. Grovavfall och små mängder bygg- och rivningsavfall från mindre renoveringar från hushåll 

kan lämnas vid kommunens återvinningscentral. Grovavfall kan också hämtas efter särskild 

beställning eller genom abonnemang enligt nedan. 
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Innehavare av en- och tvåbostadshus kan mot avgift beställa hämtning av grovavfall i lösmängd. 

Grovavfall i lösmängd ska vara buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage.  

Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan abonnera på schemalagd hämtning av grovavfall i kärl, 

370 eller 660 liter, eller i container. Fastighetsinnehavaren kan också beställa enstaka hämtningar av 

grovavfall i lösmängd eller via tillfällig uppställning av container. Grovavfall i lösmängd ska 

avlämnas buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage. 

Trädgårdsavfall från hushåll 

Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln av 

tomter hos fritidsboende och en- och tvåbostadshus. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som 

uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller fällda träd. Trädgårdsavfall kan 

lämnas till kommunens återvinningscentral.  

Innehavare av en- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan mot avgift beställa hämtning av 

trädgårdsavfall i lösmängd. Trädgårdsavfall i lösmängd ska lämnas i buntar eller i papperssäck. 

Plastsäckar får inte förekomma. 

Latrin 

Latrin hämtas enligt §50-53 i dessa föreskrifter. 

Slam och urin från enskilda avlopp 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Barnsäkerheten ska beaktas. 

Slanganslutning ska vara av den typ som används i kommunen. Entreprenören kan lämna 

upplysningar om tekniska specifikationer. Väg där slang dras ska vara fri från hinder och ska uppfylla 

krav på god arbetsmiljö. 

Schemalagd tömning av slamavskiljare sker med intervall som fastställs i samråd mellan 

entreprenören och fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens 

om schemaläggningen fastställs hämtningsintervallet av Bygg- och Miljönämnden. Entreprenören 

meddelar fastighetsinnehavare per post vilken vecka den schemalagda hämtningen kommer att ske. 

Tömning kan också ske efter särskild beställning. 

Slutna tankar töms efter beställning till entreprenören. 

På fastigheter där det finns både slamavskiljare och sluten tank sker tömning av slamavskiljaren vid 

första beställningen av tömning av tank.  

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. För tömning av filtermaterial 

i lösvikt hänvisas även till bestämmelserna om avstånd mellan slamsugningsfordonets angöringsplats 

och slambrunn enligt 55 §.  

För hämtning av filtermaterial i säck ska utrymme för hämtning med kranfordon finnas. Avstånd 

mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfälla får vara högst 10 meter om filterkassett/storsäck 

om 500 kg används och högst 5 meter om filterkassett/storsäck om 1 000 kg används. Fri höjd upp till 

10 meter över kranfordonet och mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfällan behövs.  

Fett från fettavskiljare 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.  

Schemalagd tömning sker med intervall som fastställs i samråd mellan entreprenören och 

fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens om 
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schemaläggningen fastställs hämtningsintervallet av VA-enheten. Entreprenören meddelar 

fastighetsinnehavare per post vilken vecka den schemalagda hämtningen kommer att ske. Tömning 

kan också ske efter särskild beställning. 

Fett och olja som uppstår vid livsmedelshantering får inte hällas i avloppet. Från verksamheter ska 

fett och olja som kan samlas upp i annan behållare än fettavskiljare lämnas till fettåtervinning om så 

är möjligt. Från hushåll ska sådan olja samlas upp i tät och tillsluten plastflaska eller liknande och 

sorteras som restavfall. Maximalt en liter olja får lämnas på detta sätt vid samma tillfälle.  

Nyinstallation av fettavskiljare ska anmälas till KSF senast 6 veckor före installationen. 

Förpackningar och tidningar 

Förpackningar av glas, plast, metall och kartong/wellpapp samt tidningar omfattas av 

producentansvar och ska lämnas vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer 

som finns utplacerade runt om i kommunen. Boende med tillgång till fastighetsnära insamling 

hänvisas till det insamlingssystemet. 

Läkemedelsrester och kanyler 

Läkemedelsrester och kasserade mediciner lämnas till apotek. Kanyler lämnas till apotek i en särskild 

behållare som apoteken tillhandahåller. 

Däck 
Däck med och utan fälg kan lämnas till kommunens återvinningscentral. 

Bilar 
Uttjänta bilar lämnas till producenternas nätverk av bilskrotar för mottagning av uttjänta bilar där hela 

skrotbilar kan lämnas avgiftsfritt. Skrotbilar kan även lämnas till övriga auktoriserade bilskrotar, men 

då kan inte en avgiftsfri mottagning garanteras. Om bilen saknar väsentliga delar kan samtliga 

bilskrotar kräva ersättning. Mer information om hur skrotning går till kan fås av Transportstyrelsen 

eller BIL Sweden.
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Bilaga 3 Behållartyper 

I kommunen används följande behållare: 

Behållare/utrustning/ 

anläggning 
Får användas för 

avfallsslag 
Ägs/tillhandahålls av 

kommunen (hyreskostnad 

kan tillkomma) 

Ägs/tillhandahålls av 

entreprenören utan 

kommunens medverkan 

Ägs/tillhandahålls av fastighets-

innehavaren
1 

Kärl 140, 190, 240 och 

370 liter 
Restavfall för en- och 

tvåbostadshus 
Ja   

Kärl 140, 190 och 240 

liter 
Restavfall för 

fritidsboende 
Ja   

Kärl 190, 240, 370 och 

660 liter 
Restavfall för 

flerbostadshus 
Ja   

Kärl 140, 190, 240, 370 

och 660 liter 
Restavfall för 

verksamheter 
Ja   

Kärl 140 liter Matavfall Ja   

Kärl 370 och 660 liter Grovavfall för 

flerbostadshus 
Ja   

Papperssäck Trädgårdsavfall Nej Nej Ja 

Papperspåsar och 

påshållare 
Matavfall från hushåll Ja   

Container 6 eller 8 m
3 

som töms med 

baklastade sopbil 

Restavfall för 

flerbostadshus och 

verksamheter 

Ja  I vissa fall 

Container 6 eller 8 m
3 Grovavfall för 

flerbostadshus och 

verksamheter 

Ja  I vissa fall 

Krantömmande 

behållare  
Restavfall för 

flerbostadshus 
Nej  Ja 

Krantömmande 

behållare  
Matavfall

 för 

flerbostadshus 

Nej  Ja 
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Insatssäck till 

krantömmande 

behållare 

Restavfall och 

matavfall 
Ja   

Matavfallskvarn och 

sluten tank 
Matavfall Nej  Ja 

Latrinkärl Latrin Ja   

Röd box, 25 liter Elavfall och batterier 

hos en- och 

tvåbostadshus och 

fritidsboende 

Ja   

Behållare för sortering 

av lysrör, 

lågenergilampor, 

glödlampor, batterier 

och smått elavfall. 

Elavfall i 

flerbostadshus med 

gemensam 

hämtningsplats 

Nej Ja I vissa fall 

Slamavskiljare, sluten 

tank, minireningsverk 

och liknande 

Slam och urin från 

enskilt avlopp 
Nej  Ja 

Fosforfälla Filtermaterial Nej Nej Ja 

Fettavskiljare
2 Fettavfall Nej  Ja 

1
 Med fastighetsinnehavare jämställs nyttjanderättshavare och verksamhetsutövare. 

2
 För mer information kontakta kommunens VA-enhet. 




