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GENERELLA BESTÄMMELSER
Inledning
Österåkersvatten ansvarar för att samla in kommunalt avfall samt avfall som kommunen
ansvarar för från hushåll och verksamheter i Österåkers kommun. Roslagsvatten är
utförande verksamhet åt Österåkersvatten. I detta dokument används benämningen
Roslagsvatten för både Österåkersvatten och Roslagsvatten. I ansvaret ingår insamling
och omhändertagande av kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall inklusive slam
från enskilda avloppsanläggningar.
För den renhållning kommunen ansvarar för utgår avgifter enligt denna avfallstaxa,
inklusive moms. Avgiftsskyldighet föreligger i enlighet med miljöbalken, kap 27, 4-6 §§.
Kommunfullmäktige beslutar om taxan. Avgifterna för hantering av kommunalt avfall
samt avfall som kommunen ansvarar för består av en fast årlig avgift för avfall samt en
fast årlig avgift för enskilda avlopp och rörliga avgifter beroende på behov av hämtning
vid fastighet. Dessutom finns särskilda avgifter för tilläggstjänster.
Gällande bestämmelser för hanteringen av kommunalt avfall samt avfall som kommunen
ansvarar för finns i Österåkers kommuns renhållningsordning inklusive lokala
avfallsföreskrifter som finns att hämta på www.roslagsvatten.se.

Avgiftsskyldighet
Fastighetsägare i Österåkers kommun är skyldiga att betala avgift enligt denna
avfallstaxa. Med fastighetsägare avses den som äger en fastighet eller den som enligt
1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare. Avgiftsskyldighet föreligger för alla
fastigheter som är bebyggda samt övriga fastigheter där det uppstår kommunalt avfall
eller avfall som kommunen ansvarar för.
Avgiftsskyldigheten kan efter överenskommelse mellan Roslagsvatten och
nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, överlåtas till
nyttjanderättshavare. Överlåtelsen ska ske skriftligen och undertecknas av
nyttjanderättshavaren. Roslagsvatten kan häva denna överlåtelse om

DOKUMENT ID: 20170925-20090
SIDAN: 5 (21)

nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden och meddelar då fastighetsägaren
att denne i fortsättningen ansvarar för avgifterna enligt denna taxa.
En särskild avgift tas ut för tecknande av hyresgästabonnemang 900kr/tillfälle och
abonnemang.
Avfallsabonnemang
Fastighetsägare i småhus, flerbostadshus samt verksamheter är skyldiga att ha ett
abonnemang för hämtning av kommunalt avfall hos Roslagsvatten.
Ändrade förhållanden
Alla fastighetsägare är skyldiga att anmäla ändrade förhållanden som påverkar
avfallshämtningen. Fastighetsägare i småhus är skyldiga att informera förändring i antal
hushåll. Fastighetsägare i flerbostadshus är skyldiga att informera förändring i antal
hushåll (lägenheter). Underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden ger inte rätt till
återbetalning av erlagt belopp 1.
Uppehåll i hämtning
Ansökan om uppehåll i hämtningen ska ske skriftligt från fastighetsägaren.
Grundavgiften måste betalas även under uppehållsperioden, hel grundavgift debiteras
för denna abonnemangsform. Grundavgiften för enskilt avlopp debiteras inte under
perioden för dispensen.

Fakturering och betalning
Avgiften är årlig och bestämd till det belopp som behövs för att täcka nödvändiga
kapital- och driftskostnader för avfallshanteringen. Avgifterna avseende perioden
1 januari - 31 december debiteras kvartalsvis, undantaget slam och fett hämtningar som
debiteras månadsvis. Avgifter enligt denna taxa ska erläggas till Österåkersvatten.
Samfakturering görs i förekommande fall med avgifter för VA.
Avgift ska erläggas baserat på vid varje tidpunkt gällande förhållanden på fastigheten
och ska av fastighetsägaren stämmas av mot fakturan 2. Betalningsskyldighet inträder

1

Roslagsvatten dimensionerar hela sin verksamhet på den mängd bostäder och abonnemang som finns i
kommunen. Roslagsvatten har tecknat avtal med våra entreprenörer utifrån den information vi har att tillgå.
Det innebär att vi har kostnader för utförda tjänster och kan därför inte återbetala avgifter för perioder
tidigare än när vi fått information om ändrade förhållanden.

2

Roslagsvatten har möjlighet att efterdebitera avgifter om det framkommer att ändrade förhållanden har
skett på fastigheten. Om det t.ex. finns fler lägenheter i en fastighet än den uppgift Roslagsvatten har,
innebär det att även de fastighetsinnehavarna har haft möjlighet att använda de tjänster som finns för
avfallskollektivet.
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från den tidpunkt när visst förhållande ändras. Ändrade förhållanden ska utan dröjsmål
anmälas till Roslagsvatten.
Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Vid försenad betalning
debiteras en påminnelseavgift. Påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt inkassoersättning
debiteras enligt lag. Åtgärder enligt detta stycke vidtas av betalningsmottagaren som
även äger rätt att i övrigt företräda kommunen i dessa frågor. Vid utebliven betalning
och så länge skulden består kan hämtfrekvensen dras ned till lägsta möjliga nivå.

Taxans uppdelning
Avfallstaxan är uppdelad i två huvudkategorier: Avfall samt Enskilda avlopp. Under varje
huvudkategori finns 2 underkategorier uppdelat på insamlingsområdena Fastland samt
Skärgård.
Till Fastland hör utöver fastlandet samtliga öar i Österåkers kommun med fast
broförbindelse till fastlandet samt Ljusterö (inkl. öar med fast broförbindelse till
Ljusterö).
Till Skärgård hör samtliga öar i Österåkers kommun utan fast broförbindelse med
fastlandet med undantag för Ljusterö (inkl. öar med fast broförbindelse till Ljusterö).
Detta är en generell beskrivning, avgörande för vilken kategori abonnenten tillhör beror
på vilket sätt insamling sker. Om insamling på fastlandet inte kan ske genom det fasta
vägnätet utan hämtning sker från sjön är taxa under kategori Skärgården tillämplig.
Likaså om abonnenter i skärgården har sina avfallsbehållare placerade på fastlandet i
anslutning till farbar väg är kategori Fastlandet tillämplig.

Avgiftens innehåll
Renhållningsavgiften för kommunalt avfall samt avfall som kommunen ansvarar för
består av en fast grundavgift för respektive huvudkategori, avfall och enskilda avlopp,
samt rörliga avgifter för insamling och behandling av det kommunala avfallet och avfall
som kommunen ansvarar för. Vid undermålig framkomlighet, felaktig hantering av
avfallsbehållare eller vid felaktigt material i behållare kan avvikelseavgifter utgå.
Grundavgift avfall
Grundavgift debiteras för samtliga bebyggda fastigheter. Grundavgift debiteras för:
•

Småhus: en grundavgift tas ut per bostad i en- eller tvåbostadshus (friliggande,
del i radhus, del i kedjehus och del i parhus). Till denna kategori räknas samtliga
fastigheter taxerade som småhus.

•

Flerbostadshus: en grundavgift tas ut per lägenhet i flerbostadshus med minst
tre lägenheter. Attefallshus som hyrs ut debiteras grundavgift som för
flerbostadshus.

•

Verksamheter: per anläggning

•

Uppehåll: uppehåll i hämtning innebär att hel grundavgift debiteras.
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Grundavgiften finansierar kostnader för:
• Information om avfallshantering till abonnenter
• Kundservice och fakturering
• Återvinningscentraler
• Insamling och hantering av farligt avfall
• Återvinningsfärjan i skärgården (grovavfall, elektronik och farligt avfall)
• Planering för den framtida avfallshanteringen och genomförande av
renhållningsordning dvs. kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter
•

Administration, räntekostnader, avskrivningar, drifttillsyn och upphandling

Grundavgift enskilda avlopp
Grundavgift debiteras för samtliga bebyggda fastigheter med enskilt avlopp.
Grundavgiften debiteras per anläggning (tillhörande BDT anläggning ingår).
Grundavgiften finansierar kostnader för:
• Information om avfallshantering till abonnenter
• Kundservice och fakturering
• Administration, drifttillsyn och upphandling
Rörlig avgift
De rörliga avgifterna finansierar kostnader för insamling, omlastning, transport och
behandling av avfallet. Den rörliga avgiften framgår av taxan och varierar beroende på
behållartyp, storlek och tömningsintervall. Dragväg upp till 5 meter ingår i angivna
avgifter för hämtning av kärl och säckavfall. Slangdragning ingår med 10 meter vid
tömning av enskilda avlopp.
Miljöstyrande taxa
Taxan är miljöstyrande. Det innebär att abonnent som ej sorterar ut sitt matavfall får en
högre abonnemangskostnad. Abonnenter som inte erbjudits matavfallsinsamling samt
abonnenter som komposterar får samma abonnemangskostnad som de som sorterar ut
matavfall. Komposterare i skärgården utan fast bro- eller färjeförbindelse erhåller rabatt
på sitt abonnemang.
Definitioner
Restavfall
Restavfall i detta dokument motsvarar avfallsföreskrifternas definition ”Med brännbart
säck- och kärlavfall avses säck- och kärlavfall som återstår sedan matavfall har sorterats
ut”.
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Matavfall
Med matavfall avses särskilt utsorterat lättnedbrytbart organiskt avfall som samlas in
separat för biologisk behandling alternativt kompostering.
Avloppsslam
Med Avloppsslam avses t.ex. urin, fekalier, bad- dusch-, disk- och tvättvatten.
Fettavfall
Vegetabilisk eller animaliskt fettavfall från livsmedelsberedning samlas upp i särskild
behållare. Avfallet hämtas av renhållaren
Osorterat säck- och kärlavfall
Med osorterat säck- och kärlavfall avses säck- och kärlavfall där matavfall inte har
sorterats ut.
Insamling av restavfall samt utsorterat matavfall
För helårsabonnemang med avfallshämtning var fjärde vecka eller glesare,
krävs utsortering av matavfall.
Övriga tjänster
För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument för hämtning/behandling av
avfallsslag sker debitering av särskild avgift. Avgiften beräknas utifrån
entreprenadkostnad och övriga kostnader för hantering av det aktuella avfallet.
Roslagsvatten bestämmer avgiften i det enskilda fallet.
Tömning av enskilda avlopp
Planerad tömning erbjuds maximalt två gånger per anläggning och år. Tömningen är
schemalagd och utförs inom en av Roslagsvatten fastställd tvåveckorsperiod.
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AVGIFTER

Avfallshämtning
I alla avgifter ingår moms.

1 GRUNDAVGIFT FÖR FASTLAND OCH SKÄRGÅRD
FASTIGHET
Småhus per bostad

Avgift kr per år
1530

Flerbostadshus, per lägenhet

1 071

Verksamheter

1530

Uppehåll i hämtning

1530

2 INSAMLINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER RESTAVFALL FASTLAND
SMÅHUS

2.1 Kärlabonnemang för restavfall med separat utsortering av matavfall

Matavfall sorteras ut i kommunens utdelade papperspåse som läggs i det bruna kärlet om
140 liter alternativt sorteras ut i av Österåkers kommun godkänd kompost. Restavfall sorteras i
190 - 370 liters kärl.
ABONNEMANG HELÅR MED
MATAVFALLSSORTERING

RESTAVFALL
Antal tömningar

MATAVFALL
Antal tömningar

Kärl 190L restavfall

26 ggr/år

26 ggr/år

750

Kärl 190 L restavfall

13 ggr/år

26 ggr/år

375

Kärl 190L restavfall

7 ggr/år

0 ggr/år

173

Kärl 370L restavfall

26 ggr/år

26 ggr/år

1 337

RESTAVFALL
Antal tömningar

MATAVFALL
Antal tömningar

13 ggr/år

13 ggr/år

SÄSONGSABONNEMANG
Vecka 16 - 40 alt. 17 - 41
Kärl190L restavfall

Avgift kr per år

Avgift kr per år
375

2.2 Kärlabonnemang med osorterat avfall
Abonnenten har aktivt valt att ej sortera ut matavfall.
HELÅRSABONNEMANG OSORTERAT
Kärl 190L Osorterat

OSORTERAT
Antal tömningar
26 ggr/år

Avgift kr per år
2039
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SÄSSONGSABONNEMANG
OSORTERAT Vecka 16 - 40 alt. 17 - 41
Kärl 190L Osorterat

OSORTERAT
Antal tömningar

Avgift kr per år

13 ggr/år

1020

2.3 Budning av restavfall och matavfall i kärl
BUDNING

Avgift kr per styck

Extratömning av matavfallskärl Utförs inom 3 arbetsdagar

175

Extra tömning av restavfallskärl Utförs inom 3 arbetsdagar

375

2.4 Avvikelseavgift restavfall och matavfall i kärl
AVVIKELSEAVGIFT

Avgift kr per styck

Överfullt

400

Felsorterat

400

2.5 Delade kärl, restavfall och matavfall

Upp till tre (3) närliggande hushåll kan efter ansökan till Roslagsvatten dela på ett kärl för
restavfall och/eller ett kärl för matavfall. Samtliga hushåll betalar grundavgift. Tömningsavgiften
delas lika mellan abonnenterna och faktureras respektive hushåll.

2.6 Gemensamhetsabonnemang för restavfall

För hushåll med hämtning av avfall bostadsnära i behållare gemensamma med andra fastigheter.
Behållartyp och placering fastställs av Roslagsvatten. Behållaren töms varannan vecka eller av
Roslagsvatten beslutat lämpligt intervall. Anslutna hushåll faktureras separat. Grundavgift betalas
av samtliga hushåll.
GEMENSAMHETSABONNEMANG

Avgift kr per år

Gemensamhetsanläggning med matavfallssortering

738

3. FLERBOSTADSHUS SAMT VERKSAMHETER RESTAVFALL FASTLAND

Matavfall hämtas i 140L kärl alternativt krantömmande behållare. Roslagsvatten tillhandahåller
140L kärl. Abonnent tillhandahåller krantömmande behållare för matavfall.

3.1 Kärlabonnemang för restavfall med separat utsortering av matavfall

Restavfall sorteras ut i 190 - 660L kärl. Matavfall i 140L kärl alternativt krantömmande behållare
töms enligt överenskommelse med Roslagsvatten. Behandling ingår.
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Avgift kr per abonnemang

ABONNEMANG RESTAVFALL MED
MATAVFALLSSORTERING

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

Kärl 190L restavfall

750

1 500

3 001

Kärl 370L restavfall

1 337

2 673

5 347

Kärl 660L restavfall

2 489

4 979

9 957

156 ggr/år
Kärl 660L restavfall

208 ggr/år

15 951

21 268

260 ggr/år
26 585

3.2 Kärlabonnemang med osorterat avfall

Abonnenten har aktivt valt att ej sortera ut matavfall. Behandling ingår.
ABONNEMANG OSORTERAT

Avgift kr per abonnemang
26 ggr/år
52 ggr/år
104 ggr/år

Kärl 190L restavfall

2 039

4 079

8 157

Kärl 370L restavfall

3 634

7 268

14 536

Kärl 660L restavfall

6 767

13 534

27 068

3.3 Budning av matavfall och restavfall i kärl
BUDNING

Avgift kr per styck

Extratömning av matavfallskärl Utförs inom 3 arbetsdagar
Extra tömning av restavfallskärl 190 - 370 L, Utförs inom 3 arbetsdagar från

175

Extra tömning av restavfall i 660 L kärl, Utförs inom 3 arbetsdagar från beställning

397

375

beställning

3.4 Krantömmande behållare för restavfall och osorterat avfall

Krantömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som är bottentömmande.
Behållaren för restavfall ägs av abonnenten. Behandlingsavgift tillkommer. Kostnad för insatssäck
ingår ej.
ABONNEMANG
26 ggr/år

Avgift kr per abonnemang
52 ggr/år

104 ggr/år

≤ 3 m restavfallsbehållare

12 713

25 426

50 852

3,1 - 5 m restavfallsbehållare

14 529

29 058

58 117

0

0

0

3

3

Matavfallsbehållare

Enbart fastigheter med utsortering av matavfall kan få hämtat 104 ggr/år
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BEHANDLINGSAVGIFT

Avgift kr per kg

Restavfall

1

Osorterat avfall

2

Matavfall

0

BUDNING

Avgift kr per styck

Extra tömning av krantömmande behållare Utförs inom 3 arbetsdagar från

1 403

beställning. Behandlingsavgift tillkommer

3.5 Lastväxlarcontainer för restavfall

Tömning av restavfall/osorterat avfall i container med lastväxlarfordon. Övervikt får ej
förekomma. Vid övervikt utgår särskild felhanteringsavgift. Entreprenör kan neka borttransport i
de fall lastad komprimator inte uppfyller viktkrav. Avgift för behandling tillkommer. Container
inklusive lastväxlarflak tillhandahålls av abonnent. Komprimatortyp ska godkännas av
Roslagsvattens entreprenör innan tömning kan påbörjas.
TÖMNINGSAVGIFT

Avgift kr per styck

Tömning av restavfall Behandlingsavgift tillkommer
BEHANDLINGSAVGIFT

2 984

Avgift kr per kg

Restavfall

1

Osorterat avfall

2

AVVIKELSEAVGIFT

Avgift kr per styck

Bomkörning

4 CONTAINERABONNEMANG FÖR VERKSAMHETER RESTAVFALL
FASTLAND
4.1 Container för restavfall

2 525

Avgifterna gäller tömning samt behandling av restavfall i container som töms med baklastande
sopbil. Containern tillhandahålls av abonnenten. Matavfall sorteras ut separat. Matavfall kan
hämtas från 140L kärl alternativt krantömmande behållare. Roslagsvatten tillhandahåller 140L
kärl. Abonnent tillhandahåller krantömmande behållare för matavfall.
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ABONNEMANG

Avgift kr per abonnemang
26 ggr/år
52 ggr/år

Container 3,5 m3

27 667

55 334

Container 4 m3

31 012

62 023

Container 6 m

41 228

82 456

Container 8 m

47 918

95 835

3
3

BUDNING
Extra tömning av container Inklusive behandlingskostnad. Utförs inom 3 arbetsdagar

Avgift kr per styck

AVVIKELSEAVGIFT

Avgift kr per styck

1 767

från beställning

Felsorterat

2 000

Vid större avvikelser tillämpas självkostnadsersättning

5 EXTRA TJÄNSTER SMÅHUS, FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER
FASTLAND
GÅNGAVSTÅNDSTILLÄGG
Dragväg Enkel väg, avgift per påbörjad 10 meter-sträcka, utöver 5 meter. Enbart för

Avgift kr per styck
14

flerfamiljshus och verksamheter.

EXTRA SÄCK

Avgift kr per styck

Hämtning av extra säck vid ordinarie tömning Enbart restavfall från verksamheter

30

6 GROVAVFALL FASTLAND

Grovavfall ska i möjligaste mån lämnas på återvinningscentral. Öppettider samt information om
vad som kan lämnas återfinns på Roslagsvattens hemsida. Båt, bil och byggavfall räknas inte som
grovavfall. Roslagsvatten erbjuder även tilläggstjänster enligt nedan.

6.1 Abonnemang grovavfall

Tjänsten kan nyttjas av flerfamiljshus. Avgifterna gäller abonnemang för hämtning och behandling
av grovavfall.
ABONNEMANG GROVAVFALL
Abonnemang 660L kärl
Extra tömning Per 660L kärl, hämtas inom 7 arbetsdagar

Avgift kr per abonnemang
26 ggr/år 52 ggr/år
1 940

3 879

104 ggr/år
7 758
102
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6.2 Budning storsäck

Tjänsten kan nyttjas av småhus, flerbostadshus samt verksamheter. Storsäck kan fyllas med
1 m3 grovavfall. Enstaka kolli kan hämtas och utgörs av t.ex. soffa, skåp, bord etc. Båt, bil och
byggavfall räknas inte som grovavfall. I avgiften ingår hämtning och behandling.
GROVAVFALL I STORSÄCK

Avgift kr per säck

Grovavfall i storsäck 1m

522

3

6.3 Tillfälligt uppställd container

Tjänsten kan nyttjas av småhus, flerbostadshus samt verksamheter. Avgifterna avser utsättning,
hemtagning samt en tömning av containern. Hyra per dag av container samt behandling av
grovavfallet tillkommer.
GROVAVFALL I CONTAINER

Avgift kr per styck

Tillfällig container, 6 - 10 m

2 984

3

Hyra av container per dag

75

BEHANDLINGSAVGIFT

Avgift kr per kg

Grovavfall

1,5

7 TRÄDGÅRDSAVFALL FASTLAND
7.1 Trädgårdsavfallsabonnemang

Tjänsten kan nyttjas av både småhus och flerbostadshus i tätort. Avgifterna gäller abonnemang
för hämtning och behandling av trädgårdsavfall. Hyra av kärl ingår. Hämtning sker var 4:e vecka.
Ingen hämtning under juli månad.
SÄSONGSABONNEMANG Vecka 14 – 46.
TRÄDGÅRDSAVFALL
Abonnemang 370 L kärl

Antal tömningar

Avgift per

8 ggr/år

597

7.2 Budning storsäck

Tjänsten kan nyttjas av småhus, flerbostadshus samt verksamheter.
Budad hämtning av trädgårdsavfall görs i kärl eller storsäck. I avgiften ingår hämtning och
behandling.
TRÄDGÅRDSAVFALL I STORSÄCK
Trädgårdsavfall i storsäck 1m

3

7.3 Tillfälligt uppställd container

Avgift kr per säck
522

Tjänsten kan nyttjas av småhus, flerbostadshus samt verksamheter. Avgifterna avser utsättning,
hemtagning samt en tömning av containern. Hyra per dag av container samt behandling av
trädgårdsavfallet tillkommer.
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TRÄDGÅRDSAVFALL I CONTAINER
Tillfällig container, 6-10 m

3

Avgift kr per styck
2 984

Hyra av container per dag

BEHANDLINGSAVGIFT
Trädgårdsavfall

75

Avgift kr per kg
0,8

8 ELAVFALL FASTLAND
8.1 Budning

Småhus och flerbostadshus kan beställa hämtning av vitvaror/kyl/frys från fastighet.
Flerbostadshus och områden med gemensam hämtning kan efter beställning få elavfall hämtat
från rullbur. Rullbur tillhandahålls inte av Roslagsvatten. Hämtning sker på bestämd hämtdag
inom 7 arbetsdagar efter beställning. I avgiften ingår hämtning och behandling.
BUDNING

Avgift per hämtning

Elavfall Vitvaraor samt små el i bärkasse upp till tre enheter per hämtning

1 181

Elavfall i rullbur

1 181

9 FARLIGT AVFALL FASTLAND
9.1 Budning

Småhus och flerbostadshus kan beställa hämtning av farligt avfall i lösmängd vid fastighet. Det
farliga avfallet ska vara nerlagt i valfri behållare (max 25 liter/behållare) och vara förslutet och
märkt med vad det är för typ av farligt avfall. Behållaren töms och återlämnas på plats efter
tömning. Hämtning sker inom 7 arbetsdagar efter beställning. I avgiften ingår hämtning och
behandling.
BUDNING
Farligt avfall Upptill två 25L behållare per hämtning

Avgift kr per hämtning
300

10 LATRIN FASTLAND
10.1 Budning

Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Behandling ingår. Abonnenten kan mot avgift
beställa latrinkärl och få dem levererade i samband med tömning. Abonnent kan också
tillhandahålla eget latrinkärl. Roslagsvatten meddelar vilken typ av kärl som är godkända.
BUDNING AV LATRINKÄRL

Avgift kr per styck

Hämtning av ett latrinkärl

291

Separat leverans av ett nytt kärl Leverans sker samma veckor som hämtning

353

Nya kärl i samband med leverans/hämtning

123
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11 INSAMLING OCH BEHANDLINGSAVGIFTER I SKÄRGÅRDEN

I skärgården hämtas avfall i säck eller från behållare. I skärgården erbjuds ingen
matavfallsinsamling. För tömnings- och behandlingsavgift för kompost krävs godkännande från
Miljö och hälsoskyddsnämnden. För helår eller del av året kan det vara aktuellt med anvisad plats,
vilken kan innefatta gemensam uppsamlingsplats. Anvisad hämtplats kan förekomma på såväl öar
som fastland. Österåkers kommun fattar beslut om anvisad plats.

11.1 Säck- och behållarabonnemang med godkänd kompost

Tjänsten kan beställas av småhus och verksamheter. I skärgården tillämpas både säckhämtning
och tömning av behållare vintertid. Säck samt behållare tillhandahålls av Roslagsvatten.
HELÅRSABONNEMANG RESTAVFALL

Antal tömningar

Avgift kr per år

Säck standardstorlek alt. Vinterbehållare Tillstånd för egen

26 ggr/år

2 479

Säck standardstorlek alt. vinterbehållare Tillstånd för egen

13 ggr/år

2 015

varmkompost krävs
varmkompost krävs

HELÅRSABONNEMANG OSORTERAT AVFALL
Säck standardstorlek alt vinterbehållare

SÄSONGSABONNEMANG RESTAVFALL V 16-40 eller V17-41
Säck, standardstorlek Tillstånd för egen varmkompost krävs
SÄSONGSABONNEMANG OSORTERAT AVFALL V 16 - 40
eller V17-41

Säck, standardstorlek
EXTRASÄCK VID ORDINARIE HÄMTNING

Antal tömningar

Avgift kr per år

26 ggr/år

Antal tömningar

2 634

Avgift kr per år

13 ggr/år
Antal tömningar

1 943
Avgift kr per år

13 ggr/år

2 015
Avgift kr per styck

Extra säck

11.2 Delat abonnemang

216

Närliggande hushåll kan efter ansökan till Roslagsvatten dela på ett säckabonnemang (dvs rörlig
avgiften). Samtliga hushåll betalar grundavgift. Tömningsavgiften delas lika mellan abonnenterna
och faktureras respektive hushåll.

11.3 Gemensamhetsabonnemang

För hushåll anslutna till gemensamhetsbehållare med gemensamma uppsamlingsplatser.

11.3.1 Gemensamhetsbehållare för restavfall vid uppsamlingsplats
Typ av behållare samt placering av behållaren beslutas av Roslagsvatten. Behållaren töms
varannan vecka eller efter behov. Anslutna hushåll faktureras separat. Grundavgift betalas av
samtliga hushåll.
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GEMENSAMHETSABONNEMANG

Avgift kr per år

Gemensamhetsanläggning, helår

2 015

Gemensamhetsanläggning, helår egen kompost

1 943

11.4 Verksamheter Skärgård
11.4.1 Säckabonnemang Restavfall
HELÅRSABONNEMANG OSORTERAT AVFALL
Säck standardstorlek

Antal tömningar
26 ggr/år

Avgift kr per säck
102

11.4.2 Krantömmande behållare för restavfall

Tjänsten kan beställas av verksamheter och avser krantömmande behållare på 2,5m3 för
restavfall/osorterat avfall. Behållaren ägs av abonnenten. Behandlingsavgift ingår. Roslagsvatten
ska godkänna behållartyp samt placering. Kostnad för eventuell insatssäck ingår.
KRANTÖMD BEHÅLLARE RESTAVFALL
Behållare <2,5 m3 restavfall, tömning 22 ggr/år
Budad tömning Endast under säsong v. 16 - 46 då entreprenören är i området

Avgift kr per styck
61 090
2 777

11.4.3 Lastväxlarcontainer

Tjänsten kan beställas av verksamheter. Tömning av restavfall/osorterat avfall i container <15 m3
med lastväxlarfordon. Övervikt får ej förekomma. Vid övervikt utgår särskild felhanteringsavgift.
Entreprenör kan neka borttransport i de fall lastad komprimator inte uppfyller viktkrav. Avgift för
behandling tillkommer. Container inklusive lastväxlarflak tillhandahålls av abonnent.
Komprimatortyp ska godkännas av Roslagsvattens entreprenör.
TJÄNST
Avgift per tömning vid avrop
BEHANDLING

Avgift kr per styck
14 109
Avgift kr per kg

Restavfall

1

Osorterat avfall

2

AVVIKELSEAVGIFT
Bomkörning

Avgift kr per styck
14 108
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11.4.4 Krantömmande behållare för glas samt returpapper

Tjänsten kan beställas av verksamheter och avser krantömmande behållare för glasförpackningar
eller returpapper. Behållare tillhandahålls av abonnenten. Roslagsvatten ska godkänna
behållartyp samt placering. Eventuell insatssäck ingår ej. Tömning kan bara utföras vid 17 ggr/år
BUDNINGAR
Returpapper Krantömd behållare 2,5

Avgift kr per hämtning

Glasförpackningar krantömd behållare 2,5

12

2 777

m3
m3

2 777

EXTRA TJÄNSTER SMÅHUS OCH VERKSAMHETER I SKÄRGÅRDEN

GÅNGAVSTÅNDSTILLÄGG
Gångväg Enkel väg, avgift per påbörjad 10 meter-sträcka, utöver 5 meter.

Avgift kr per styck
14

13 GROVAVFALL SKÄRGÅRDEN

Grovavfall i skärgården samlas in via återvinningsfärjan och information om vad som kan lämnas
och när det hämtas återfinns på Roslagsvattens hemsida. Båt, bil och byggavfall räknas inte som
grovavfall.

13.1 Budning storsäck och kolli

Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Storsäck kan fyllas med 1m3 grovavfall.
Abonnent tillhandahåller själv storsäck. Enstaka kolli kan hämtas och utgörs av t.ex. soffa, skåp,
bord etc. Båt, bil och byggavfall räknas inte som grovavfall.
GROVAVFALL I STORSÄCK
Grovavfall Storsäck 1m3 I avgiften ingår hämtning och behandling
Byggavfall räknas inte som grovavfall.

14 ELAVFALL SKÄRGÅRDEN

Roslagsvatten hänvisar till grovavfallsfärjan.

15 FARLIGT AVFALL SKÄRGÅRDEN

Roslagsvatten hänvisar till grovavfallsfärjan.

Avgift kr per säck
3 487
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16 LATRIN SKÄRGÅRDEN
16.1 Budning

Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Behandling ingår. I tömningsavgiften ingår ett
nytt latrinkärl. Abonnenten kan mot avgift beställa ytterligare latrinkärl och få dem levererade i
samband med hämtning av latrinkärl eller vid ordinarie hämtning av avfall. Abonnent kan
tillhandahålla eget latrinkärl. Roslagsvatten meddelar vilken typ av kärl som är godkända.

Avgift kr per kärl

BUDNING AV LATRINKÄRL
Hämtning av ett latrinkärl ink. lev av nytt kärl

636

Ytterligare kärl i samband med leverans/hämtning
Separat leverans av ett nytt latrinkärl Leverans sker samma veckor som

160
343

hämtning

ENSKILDA AVLOPP

17 GRUNDAVGIFT ENSKILDA AVLOPP
GRUNDAVGIFT ENSKILDA AVLOPP
Kostnad per anläggning inkl. ett BDT-avlopp

Avgift kr per år
629

18 TÖMNING AV AVLOPPSSLAM FASTLAND
18.1 Slam ordinarie tömning
Avgift kr per tömning

ORDINARIE TÖMNING
Ordinarie tömning upp till 3 m Minst 1 obligatorisk per år max 2*
3

Ordinarie tömning 3,1m3 till 6m Minst 1 obligatorisk per år max 2*
3

Extra kubikmeter över 6m

3

808
1 110
473

* Gäller inte för de som har intyg för tömning mer sällan på anläggningen.

18.2 Budning av slamtömning
PRISTILLÄGG FÖR BUDNINGAR
Budad tömning Utförs inom 7 arbetsdagar

Avgift kr per tömning
616

Akut budad tömning Utförs inom 24 timmar

1 460

Akut budad tömning Utförs inom 6 timmar

2 867

18.3 Extratjänster
SAMTIDA TÖMNING
BDT-avlopp

Avgift kr per styck
561

DOKUMENT ID: 20170925-20090
SIDAN: 20 (21)

DRAGNING AV EXTRA SLANG

Avgift kr per styck

Extra Slang Per påbörjad 5 m intervall utöver 10 meter

87

18.4 Avvikelseavgifter
Avgift kr per styck

AVVIKELSEAVGIFT
Bräddning Vid överfull anläggning och avloppsslam runnit ut på marken

2 100

Överkubik Vid överfull anläggning

500

Bomkörning vid budad tömning

428

Bomkörning vid tömning inom 24 timmar

1 403

Bomkörning vid tömning inom 6 timmar

2 525

19 TÖMNING AV AVLOPPSSLAM SKÄRGÅRD
19.1 Slam ordinarie tömning
Avgift kr per tömning

ORDINARIE TÖMNING
Ordinarie tömning 0-3m Minst 1 obligatorisk per år max 2*

2 855

Ordinarie tömning 3.1-6m3 Minst 1 obligatorisk per år max 2*

3 049

3

Extra kubikmeter över 6 m3

624

* Gäller inte för de som har intyg för tömning mer sällan på anläggningen.

19.2 Budning av slamtömning
PRISTILLÄGG FÖR BUDNINGAR

Avgift kr per tömning

Budad tömning senast 10 arbetsdagar innan tömning

3 092

Akut budad tömning Utförs inom 24 timmar

11 982

19.3 Extratjänster
SAMTIDA TÖMNING

Avgift kr per styck

BDT-avlopp
DRAGNING AV EXTRA SLANG
Extra Slang Per påbörjad 5 metersintervall utöver tio meter

140
Avgift kr per styck
81
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19.4 Avvikelseavgifter
AVVIKELSEAVGIFT

Avgift kr per styck

Överkubik Vid överfull anläggning
Bräddning Vid överfull anläggning och avloppsslam runnit ut på marken

500
2 100

Bomkörning vid budad tömning
Bomkörning vid akut budad tömning

704
11 220

20 FETT FRÅN FETTAVSKILJARE FASTLAND
20.1 Tömning av fettavskiljare
Hämtning av fett från fettavskiljare
Tömning 1m3 Max 24 ggr per år pris per tömning
Extra kubikmeter

Avgift kr per
tömning
2 370
500

20.2 Budning
PRISTILLÄGG FÖR BUDNINGAR

Avgift kr per styck

Budad tömning Utförs inom 7 arbetsdagar

1 568

Akut budad tömning Utförs inom 24 timmar

2 272

Akut budad tömning Utförs inom 6 timmar

3 039

Vid bomkörning tillämpas avvikelseavgifter för slam.

