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ALLMÄNT
För den avfallshantering som kommunen ska
svara för enligt gällande lagstiftning utgår
avgifter enligt denna avfallstaxa, inklusive moms.
Avfallshanteringen sköts av Nacka vatten och
avfall AB (i det följande "Nacka vatten och avfall")
på uppdrag av Nacka kommun.
Bestämmelser för hantering av avfall som
omfattas av kommunalt ansvar finns i Nacka
kommuns renhållningsordning som innehåller
avfallsföreskrifter för Nacka kommun.

Avgifterna för hantering av avfall som omfattas av
kommunalt ansvar består av en grundavgift per
hushåll, en eventuell ytterligare grundavgift för
attefallshus/komplementbyggnad, en eventuell
miljöstyrningsavgift och en tömningsavgift beroende på fraktion och behållarstorlek. Dessutom
finns särskilda avgifter för hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall samt tilläggstjänster, exempelvis extrahämtning och tillägg
vid dragväg/gångväg.
Avgifterna gäller från 1 januari 2023.

BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Avfall som omfattas av kommunalt ansvar
Avfall som omfattas av kommunalt ansvar enligt
definitionen i Nacka kommuns avfallsföreskrifter, samlas in, transporteras, sorteras, återvinns
eller bortskaffas genom Nacka vatten och avfalls
försorg.

Enbostadshus
En- och tvåbostadshus (inkl. parhus och radhus)
med enskild sophämtning.
Flerbostadshus och samfälligheter
Bostadshus med fler än två lägenheter och samfälligheter med gemensam sophämtning.

Grundavgift
Avgift som ska bidra till kostnaderna för drift och
underhåll av kretsloppscentraler, behandling
av avfall som lämnas på kretsloppscentralerna,
insamling och behandling av farligt avfall och
batterier samt kostnader för avfallsplanering,
utveckling, information, administration och
kundservice.

Verksamheter
Affärer, restauranger, skolor, förskolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar, båtklubbar med mera
som inte utgörs av boende.
Abonnemang
Regelbunden tömning enligt bestämt intervall
eller efter behov.

Tömningsavgift
Avgift som ska täcka kostnaderna för insamling
och behandling av avfall.

Budning
Beställning av tjänst utöver abonnemang.

Miljöstyrningsavgift
För att styra mot en miljöanpassad avfallshantering där matavfall sorteras ut, tillkommer en
miljöstyrningsavgift för de som inte sorterar ut
matavfall för insamling.

Behållare
Avser avfallsbehållare som Nacka vatten och
avfall tömmer/hämtar, exempelvis kärl, säck,
bottentömmande behållare, container, slamavskiljare, tankar och minireningsverk.

PRINCIPER
Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att
styra mot Nacka kommuns och Nacka vatten och
avfalls mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27
kap. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift
på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

• främja en miljöanpassad avfallshantering där
farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar
och matavfall sorteras ut för återvinning,
• finansiera kostnaderna för avfall som omfattas
av kommunalt ansvar,
• vara tydlig och enkel att förstå och kommunicera,
• ge kunden hög servicegrad,
• stimulera en god arbetsmiljö.

Avfallstaxan ska:
• styra mot Nacka kommuns och Nacka vatten
och avfalls mål inom avfallsområdet,
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AVGIFTER
I alla angivna avgifter ingår moms.

1 GRUNDAVGIFT
AVGIFT PER ABONNENT/HUSHÅLL OCH ÅR.
FASTIGHET

Enbostadshus
Flerbostadshus

GRUNDAVGIFT

MILJÖSTYRNINGSAVGIFT*

Enbostadshus

1 331 kr

512 kr

Attefallshus**

535 kr

206 kr

Per lägenhet

535 kr

206 kr

Attefallshus**

535 kr

206 kr

316 kr

122 kr

Verksamheter

Abonnent som beviljats uppehåll eller dispens debiteras 50 % av grundavgiften.
* Miljöstyrningsavgift tillkommer för de abonnenter som inte sorterar matavfall för insamling. För fler-bostadshus gäller
att 30 % av lägenheterna ska sortera ut matavfallet för att slippa miljöstyrningsavgift.
** En ytterligare grundavgift debiteras per attefallshus/komplementbyggnad som nyttjas för boendeändamål, vid t.ex.
uthyrning.
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2 TÖMNINGSAVGIFT FÖR RESTAVFALL OCH MATAVFALL
(KÄRL OCH SÄCK)
I avgifterna för restavfall och matavfall ingår behandling av avfallet.

2.1 ENBOSTADSHUS PÅ FASTLAND
Årsavgift = grundavgift per hushåll + ev. grundavgift för attefallshus/komplementbyggnad + tömningsavgift + ev. miljöstyrningsavgift + ev. övriga tjänster.
Vid upprepad felsortering av matavfall tillkommer en miljöavgift om 100 kr per tillfälle för omklassning.
2.1.1 KÄRLABONNEMANG
Sorterat (matavfall + restavfall) eller osorterat (blandat) abonnemang. Om matavfall inte sorteras ut för
insamling tillkommer en miljöstyrningsavgift enligt avsnitt 1 Grundavgift. Se Allmänna bestämmelser
för anvisning om tömningsfrekvens.
AVGIFT PER TÖMNING.
BEHÅLLARE

TÖMNINGSAVGIFT

Kärl 140 l

36 kr

Kärl 190 l

61 kr

Kärl 240 l

82 kr

Kärl 370 l

132 kr

Matavfallskärl 140 l

5 kr

2.1.2 DELADE KÄRL
2.1.2.1 Delade kärl, matavfall + restavfall  

Upp till 4 hushåll delar på ett restavfallskärl och ett matavfallskärl. Tömningsavgiften faktureras värdfastigheten (ansökande hushåll), se tabell under avsnitt 2.1.1. Om matavfall inte sorteras ut för insamling tillkommer en miljöstyrningsavgift enligt avsnitt 1 Grundavgift. Se Allmänna bestämmelser för
anvisning om tömningsfrekvens.
2.1.2.2 Delade kärl, endast matavfall

Upp till 4 hushåll delar på ett matavfallskärl. Tömningsavgiften faktureras värdfastigheten (ansökande
hushåll), se tabell under avsnitt 2.1.1. Varje hushåll har ett enskilt restavfallskärl. Se Allmänna bestämmelser för anvisning om tömningsfrekvens.
2.1.3 UPPSAMLINGSPLATS
2.1.3.1 Uppsamlingsplats gemensamma kärl  

Gemensamma kärl töms vid särskild uppsamlingsplats om behov finns. Kärlen töms en gång per vecka
och anslutna hushåll faktureras separat. För uppsamlingsplats vintertid debiteras en justerad avgift för
aktuell period. För övrig tid gäller då enskild sophämtning. Om matavfall inte sorteras ut för insamling
tillkommer en miljöstyrningsavgift enligt avsnitt 1 Grundavgift.
AVGIFT PER ANSLUTEN FASTIGHET OCH ÅR.
BEHÅLLARE

TÖMNINGSAVGIFT

Kärl 370 eller 660 l

524 kr

Matavfallskärl

86 kr
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2.1.3.2 Uppsamlingsplats enskilda kärl  

Enskilda kärl töms vid särskild uppsamlingsplats om behov finns. Kärlen tömningsregistreras. Hushåll
med permanent uppsamlingsplats erhåller 20 % rabatt på ordinarie tömningsavgift. För uppsamlingsplats endast vintertid erhålls 10 % rabatt på ordinarie tömningsavgift under hela året, se tabell under avsnitt 2.1.1. Om matavfall inte sorteras ut för insamling tillkommer en miljöstyrningsavgift enligt avsnitt 1
Grundavgift.
2.1.4 T-TAXA
T-taxa innebär tömning varje eller varannan vecka även om kärlet inte är framdraget.
T-taxa kräver dispens och kan inte kombineras med matavfallsinsamling.
AVGIFT PER BEHÅLLARE OCH ÅR.
BEHÅLLARE

ANTAL TÖMNINGAR

TÖMNINGSAVGIFT

26
52

1 773 kr
3 420 kr

Kärl 140-240 l

2.2 ENBOSTADSHUS PÅ ÖAR
Årsavgift = grundavgift per hushåll + ev. grundavgift för attefallshus/komplementbyggnad + tömningsavgift + ev. övriga tjänster.
2.2.1 SÄCKABONNEMANG
Vid 9 hämtningar/år krävs hemkompostering av matavfall, godkänd av miljöenheten, Nacka kommun.
AVGIFT PER BEHÅLLARE OCH ÅR.
BEHÅLLARE

17 hämtningar/år

9 hämtningar/år

3 358 kr

1 688 kr

160 l säck
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2.3 FLERBOSTADSHUS OCH SAMFÄLLIGHETER
Årsavgift = grundavgift per lägenhet + ev. grundavgift för attefallshus/komplementbyggnad + tömningsavgift + ev. miljöstyrningsavgift + ev. övriga tjänster.
Vid upprepad felsortering av matavfall tillkommer en miljöavgift om 100 kr per kärl för omklassning.
2.3.1 KÄRLABONNEMANG
Sorterat (matavfall + restavfall) eller osorterat (blandat) abonnemang. Om matavfall inte sorteras ut för
insamling tillkommer en miljöstyrningsavgift enligt avsnitt 1 Grundavgift.
AVGIFT PER BEHÅLLARE OCH ÅR.
BEHÅLLARE

TÖMNINGSAVGIFT

52 tömningar/år   

104 tömningar/år

156 tömningar/år

Kärl 190 l

2 826 kr

Erbjuds inte

Erbjuds inte

Kärl 240 l

3 569 kr

8 209 kr

14 778 kr

Kärl 370 l

5 503 kr

12 655 kr

18 985 kr

Kärl 660 l

9 815 kr

22 576 kr

33 860 kr

260 kr

520 kr

780 kr

Matavfallskärl140 l

2.4 VERKSAMHETER
Årsavgift = grundavgift per abonnent + tömningsavgift + ev. miljöstyrningsavgift + ev. övriga tjänster.
Vid upprepad felsortering av matavfall tillkommer en miljöavgift om 100 kr per behållare för omklassning.
2.4.1 KÄRLABONNEMANG
Sorterat (matavfall + restavfall) eller osorterat (blandat) abonnemang. Om matavfall inte sorteras ut för
insamling tillkommer en miljöstyrningsavgift enligt avsnitt 1 Grundavgift.
AVGIFT PER BEHÅLLARE OCH ÅR.
BEHÅLLARE

TÖMNINGSAVGIFT

52 tömningar/år   

104 tömningar/år

156 tömningar/år

Kärl 140 l

2 694 kr

6 194 kr

Erbjuds inte

Kärl 190 l

3 654 kr

8 405 kr

Erbjuds inte

Kärl 240 l

4 616 kr

10 617 kr

Erbjuds inte

Kärl 370 l

7 118 kr

16 369 kr

24 554 kr

Kärl 660 l

12 696 kr

29 197 kr

43 798 kr

260 kr

520 kr

780 kr

Matavfallskärl 140 l

2.4.2 SÄSONGSHÄMTNING
Tömning för verksamheter under sommarsäsong, gäller veckorna 16, 20-35, 37, 39, 43.
Tömning sker 1 eller 2 gånger per vecka aktuella veckor. Om matavfall inte sorteras ut för insamling
tillkommer en miljöstyrningsavgift enligt avsnitt 1 Grundavgift.
AVGIFT PER BEHÅLLARE OCH ÅR.
BEHÅLLARE

TÖMNINGSAVGIFT

20 tömningar/år

40 tömningar/år

Kärl 190 l

1 508 kr

3 468 kr

Kärl 240 l

1 905 kr

4 382 kr

Kärl 370 l

2 937 kr

6 756 kr

Kärl 660 l

5 239 kr

12 050 kr

100 kr

200 kr

Matavfallskärl 140 l
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3 TÖMNINGSAVGIFT FÖR RESTAVFALL OCH MATAVFALL
(ÖVRIGA INSAMLINGSSYSTEM)
3.1 BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE
Bottentömmande behållare är t.ex. underjordsbehållare och markbehållare.
Årsavgift = Grundavgift per hushåll, lägenhet eller verksamhet + tömningsavgift + ev. miljöstyrningsavgift + ev. övriga tjänster.
Vid upprepad felsortering av matavfall tillkommer en miljöavgift om 100 kr per behållare för omklassning.
3.1.1 ABONNEMANG
Sorterat (matavfall + restavfall) eller osorterat (blandat) abonnemang. Avgift för tömning och behandling, exklusive avgift för innersäck där det behövs. Om matavfall inte sorteras ut för insamling tillkommer en miljöstyrningsavgift enligt avsnitt 1 Grundavgift.
AVGIFT PER BEHÅLLARE OCH ÅR.
BEHÅLLARE

TÖMNINGSAVGIFT RESTAVFALL

TÖMNINGSAVGIFT
MATAVFALL

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

Per tillfälle

Behållare ≤ 3 kbm

8 792 kr

19 049 kr

47 183 kr

71 kr

Behållare > 3 kbm

10 940 kr

23 702 kr

58 707 kr

71 kr

Tilläggsavgift för säck, 52 kr per st.
Tilläggsavgift vid budning, utöver ordinarie avgift 780 kr.

3.2 SOPSUGSANLÄGGNING
3.2.1 STATIONÄR SOPSUG
Årsavgift = Grundavgift per lägenhet + tömningsavgift + behandlingsavgift per ton avfall + ev. miljöstyrningsavgift + ev. övriga tjänster.
Stationär sopsug gäller osorterat eller sorterat restavfall till container 20–30 m3. Tömning ska ske en eller
två gånger per vecka. Om matavfall inte sorteras ut för insamling tillkommer en miljöstyrningsavgift
enligt avsnitt 1 Grundavgift.
AVGIFT PER BEHÅLLARE OCH TÖMNING.
TJÄNST

AVGIFT RESTAVFALL

Schemalagd tömning

1 628 kr

Budad tömning

2 911 kr

BEHANDLING

PER TON

1 021 kr
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3.2.2 MOBIL SOPSUG
Årsavgift = Grundavgift per lägenhet/abonnent + (avgift per dockningspunkt x antal tömningar) + behandlingsavgift + ev. miljöstyrningsavgift + ev. övriga tjänster.
Om matavfall inte sorteras ut för insamling tillkommer en miljöstyrningsavgift enligt avsnitt 1 Grundavgift.
AVGIFT PER DOCKNINGSPUNKT OCH TÖMNING.
TJÄNST

AVGIFT RESTAVFALL

Schemalagd tömning

1 238 kr

Budad tömning, utöver ordinarie avgift

5 292 kr

BEHANDLING

AVGIFT

kr per ton restavfall

1 021 kr

kr per ton matavfall

83 kr

3.3 KOMPRIMATORANLÄGGNING
Årsavgift = Grundavgift per abonnent + avgift per tömning + behandlingsavgift per ton avfall + ev. miljöstyrningsavgift + ev. övriga tjänster.
Avgifterna gäller tömning av restavfall i komprimator. Avgift för behandling tillkommer. Om matavfall
inte sorteras ut för insamling tillkommer en miljöstyrningsavgift enligt avsnitt 1 Grundavgift.
AVGIFT PER TÖMNING AV CONTAINER.
TJÄNST

AVGIFT RESTAVFALL

Schemalagd tömning

1 854 kr

Budad tömning

2 530 kr

BEHANDLING

PER TON

1 021 kr

3.4 CONTAINER
Avgifterna gäller tömning av restavfall i container och eventuell hyra. Avgift för utkörning och behandling tillkommer. Om matavfall inte sorteras ut tillkommer en miljöstyrningsavgift enligt avsnitt 1
Grundavgift.
AVGIFT PER TÖMNING.
CONTAINERSTORLEK

Liftdumper < 10 m3
Rullflak 20 m /30 m
3

3

UTKÖRNING OCH
HEMTAGNING

TÖMNING

HYRA/DYGN

HYRA/MÅN

2 250 kr

1 628 kr

53 kr

525 kr

2 250 kr

1 950 kr

53 kr

525 kr

BEHANDLING

PER TON

1 021 kr
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4 TILLÄGG OCH EXTRA TJÄNSTER FÖR RESTAVFALL
OCH MATAVFALL
4.1 AVGIFTER FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER
4.1.1 EXTRATÖMNING AV KÄRL
AVGIFT PER BEHÅLLARE OCH TÖMNING.
BEHÅLLARE

VID BUDNING OCH ORDINARIE
HÄMTNING

Kärl

288 kr

4.1.2 TILLÄGG VID DRAGVÄG/GÅNGVÄG   
Flerbostadshus och verksamheter  

Avgift vid dragväg/gångväg tillkommer enligt nedan.
AVGIFT PER BEHÅLLARE OCH TÖMNING.
TJÄNST

AVGIFT

Avgift per påbörjat 10-tal meter över 10 meter

23,75 kr

4.1.3 ÖVRIGA TJÄNSTER
AVGIFT FÖR ÖVRIGA TJÄNSTER, PER TILLFÄLLE/STYCK.
TJÄNST

AVGIFT

Utbyte av trasigt kärl, inklusive montering

0 kr

Utkörning av grönt kärl samt byte av storlek på grönt kärl

208 kr1

Rengöring av kärl

333 kr

Rengöring av bottentömmande behållare: (finns även som abonnemang)
Framkörning
Rengöring av behållare med innersäck
Rengöring av behållare i betongkasun
Lock i lock

618 kr

Låsbart lock

510 kr

Matavfallssäck 45 liter bunt à 20 st.

79 kr

Ställ till matavfallssäck 45 liter
1

1 560 kr
1 351 kr
2 028 kr

1 144 kr

Byte av storlek på grönt kärl är avgiftssfritt för enbostadshus max 1 ggr/år.

För övriga tjänster och varor utöver ovan listade, debiteras självkostnadspris + 15 % i administrativ avgift.
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5 GROVAVFALL
5.1 ENBOSTADSHUS
Gäller enbostadshus på fastlandet, efter budning.
5.1.1 BUDNING
I avgifterna för budning ingår hämtning och behandling av grovavfall.
AVGIFT PER PÅBÖRJAD KBM (M3).
TJÄNST

AVGIFT

Hämtning av grovavfall, max 3 m3

529 kr

5.2 FLERBOSTADSHUS
5.2.1 ABONNEMANG
I avgifterna ingår hämtning och behandling av grovavfall.
AVGIFT PER BEHÅLLARE OCH ÅR.
ANTAL HÄMTNINGAR

KÄRL 370 ELLER 660 L

1 gång per månad

2 651 kr

1 gång varannan vecka

5 745 kr

1 gång per vecka

11 090 kr

2 gånger per vecka

26 424 kr

3 gånger per vecka

39 637 kr

Elavfall och farligt avfall får inte läggas i behållaren för grovavfall. Felsorteringsavgift om 400 kr tillkommer vid
felsortering.

5.2.2 HÄMTNING AV METALLSKROT
Tjänsten hämtning av metallskrot kommer att utvecklas under året och erbjudas till självkostnadspris
+15 % i administrativ avgift. Hämtning sker i 660- eller 370-literskärl 1 gång per månad.
5.2.3 HÄMTNING AV ÖVERMÄNGD
I avgifterna ingår hämtning av övermängd i samband med ordinarie hämtning och behandling av
grovavfall.
AVGIFT PER PÅBÖRJAD KBM (M3).
TJÄNST

AVGIFT

Lös mängd, kr per m

855 kr

3

5.2.4 BUDNING OCH EXTRATÖMNING AV KÄRL
I avgifterna för budning och extratömning ingår hämtning och behandling av grovavfall.
AVGIFT PER BEHÅLLARE OCH HÄMTNING.
TJÄNST

AVGIFT

Extratömning av kärl 370 l och 660 l, kr per st.

288 kr

Budning av lös mängd, kr per m3

528 kr
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5.2.5 TILLÄGG VID DRAGVÄG/GÅNGVÄG   
Avgift vid dragväg/gångväg tillkommer enligt nedan.
AVGIFT PER BEHÅLLARE OCH TÖMNING.
TJÄNST

AVGIFT

Avgift per påbörjat 10-tal meter över 10 meter

23,75 kr

5.3 CONTAINER
Avgifterna gäller tömning av grovavfall i container och eventuell hyra samt behandling.
AVGIFT PER TÖMNING.
CONTAINERSTORLEK

UTKÖRNING OCH
HEMTAGNING

TÖMNING

HYRA/DYGN

HYRA/MÅN

Liftdumper < 10 m3

2 250 kr

1 628 kr

53 kr

520 kr

Rullflak 20 m3/30 m3

2 250 kr

1 950 kr

53 kr

520 kr

BEHANDLING *

PER TON

1 088 kr
*Elavfall och farligt avfall får inte läggas i containern. Felsorteringsavgift om 1 560 kr tillkommer vid felsortering.

6 BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
6.1 PRIVATPERSONER OCH EJ YRKESMÄSSIG VERKSAMHET
6.1.1 LÄMNING
Bygg- och rivningsavfall* lämnas avgiftsfritt på kretsloppscentralerna. Avfallet ska vara sorterat i följande fraktioner: trä, glas, plast, metall, gips och mineral (betong, tegel, klinker, keramik och sten).
* gäller ej bygg- och rivningsavfall som producerats i yrkesmässig verksamhet.

6.1.2 HÄMTNING
Bygg- och rivningsavfall* kan hämtas på fastlandet, efter budning. Avfallet ska vara sorterat i följande
fraktioner: trä, glas, plast, metall, gips och mineral (betong, tegel, klinker, keramik och sten). Vid fler
än en fraktion ska avfallet sorteras i storsäckar som läggs i container. Avgift för storsäck tillkommer till
självkostnadspris.
Avgifterna gäller hämtning av bygg- och rivningsavfall i container och eventuell hyra samt behandling.
AVGIFT PER TÖMNING.
CONTAINERSTORLEK

UTKÖRNING OCH
HEMTAGNING

TÖMNING

HYRA/DYGN

HYRA/MÅN

Liftdumper < 10 m3

2 250 kr

1 628 kr

53 kr

520 kr

Rullflak 20 m3/30 m3

2 250 kr

1 950 kr

52 kr

520 kr

BEHANDLING *

PER TON

1 088 kr
* gäller ej bygg- och rivningsavfall som producerats i yrkesmässig verksamhet.
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6.2 VERKSAMHETER
6.1.1 LÄMNING
Bygg- och rivningsavfall kan lämnas mot avgift på kretsloppscentralena. Avfallet ska vara sorterat i följande fraktioner: trä, glas, plast, metall, gips och mineral (betong, tegel, klinker, keramik och sten).
AVGIFT PER TILLFÄLLE.
MÄNGD

< 2 KBM

2-5 KBM

5-10 KBM

AVGIFT

750 kr

1500 kr

2250 kr

10-15 KBM

3000 kr

7 TRÄDGÅRDSAVFALL
7.1 ABONNEMANG
Avgifterna gäller abonnemang för tömning och behandling av trädgårdsavfall. Tömning sker varannan
vecka april till november, 17 gånger per år.
AVGIFT PER ÅR.
BEHÅLLARE

AVGIFT

370 l kärl

1 238 kr

7.2 BUDNING OCH EXTRATÖMNING AV KÄRL
Budad hämtning av trädgårdsavfall görs buntat eller i papperssäck. En bunt får inte vara större än en
papperssäck. Upp till cirka 20 papperssäckar och/eller buntar får lämnas per tillfälle. Maxvikt 15 kg per
papperssäck och/eller bunt, annars kan hämtning inte utföras. Avgifterna täcker hämtning och behandling av trädgårdsavfall.
AVGIFT PER BUNT, SÄCK ELLER TÖMNNG.
TJÄNST

AVGIFT

Budning, första säcken eller bunten

288 kr

Budning, tillkommande säck eller bunt

70 kr

Budning, papperssäck för trädgårdsavfall 240 liter

10 kr

Extratömning av kärl, kr per tömning

288 kr

7.3 CONTAINER
Avgifterna gäller hämtning av trädgårdsavfall i container och eventuell hyra samt behandling.
AVGIFT PER TÖMNING.
CONTAINERSTORLEK

Liftdumper < 10 m3
Rullflak 20 m /30 m
3

3

UTKÖRNING OCH
HEMTAGNING

TÖMNING

HYRA/DYGN

HYRA/MÅN

2 250 kr

1 628 kr

53 kr

520 kr

2 250 kr

1 950 kr

52 kr

520 kr

BEHANDLING

PER TON

Ris, kvistar, grenar

197 kr

Blandat trädgårdsavfall (ris, kvistar, grenar, jord, gräs, löv etc.)

929 kr

*Elavfall och farligt avfall får inte läggas i containern. Felsorteringsavgift om 1 560 kr tillkommer vid felsortering.
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8 ELAVFALL
8.1 ENBOSTADSHUS
8.1.1 BUDNING
AVGIFT PER HÄMTNING.
TJÄNST

AVGIFT

Elavfall i lös mängd vid fastighetsgräns, kr per
påbörjad m3

529 kr

Kylmöbler och övriga vitvaror, kr per st.

438 kr

8.2 FLERBOSTADSHUS
Fastighetsägare eller styrelse kan teckna abonnemang för hämtning av elavfall i 370 l kärl eller 660 l kärl.
I abonnemanget ingår samtidig hämtning av batterier respektive ljuskällor i separata behållare, max 40
liter och max 15 kg. Tömning av dessa behållare sker vid behov. Vid abonnemang på ytterligare kärl på
samma hämtadress ingår inte ytterligare behållare för ljuskällor och batterier.
8.2.1 ABONNEMANG
I avgiften för abonnemang ingår hämtning av ljuskällor och batterier i separata behållare.
AVGIFT PER BEHÅLLARE OCH ÅR.
TJÄNST

KÄRL 370 ELLER 660 L

1 gång per vecka

26 000 kr

1 gång varannan vecka

13 000 kr

1 gång per månad

6 000 kr

1 gång var 8:e vecka

3 250 kr

Farligt avfall får inte läggas i behållaren för elavfall. Felsorteringsavgift om 400 kr tillkommer vid
felsortering.

8.2.2 BUDNING OCH EXTRATÖMNING AV KÄRL
TJÄNST

AVGIFT

Extratömning av kärl 370 l eller 660 l, kr per st.

288 kr

Ljuskällor och batterier i separata behållare, max 40 liter och max 15 kg vardera, kr per st.

188 kr

Budning av kylmöbler och övriga vitvaror, kr per st.

438 kr

Budning av löst elavfall, kr per m3.

529 kr

8.2.3 TILLÄGG VID DRAGVÄG/GÅNGVÄG   
Avgift vid dragväg/gångväg tillkommer enligt nedan.
AVGIFT PER BEHÅLLARE OCH TÖMNING.
TJÄNST

AVGIFT

Avgift per påbörjat 10-tal meter över 10 meter

23,75 kr
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9 RETURPAPPER
Fastighetsnära insamling av returpapper från flerbostadshus beställs från någon av Nacka vatten och
avfalls upphandlade entreprenörer. Servicenivå och prisbild avtalas mellan kund och entreprenör. Avgift
betalas direkt till entreprenör.

10		 SLAM
För tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk, fosforfällor och fettavskiljare samt transport och behandling utgår följande avgifter. I avgiften ingår 10 meter slang. Antal tömningar per år ska
ske enligt kommunens avfallsföreskrifter.

10.1 TÖMNING PÅ FASTLAND OCH ÖAR
10.1.1 ORDINARIE TÖMNING
Ordinarie, schemalagd tömning av slamavskiljare, slutna tankar och minireningverk. Tömning, transport och behandling ingår i samtliga avgifter. Schemalagd sjötömning på öar sker normalt i juni och/
eller oktober.
AVGIFT PER TÖMNINGSTILLFÄLLE.
BEHÅLLARE

AVGIFT FASTLAND

AVGIFT ÖAR

0,1-1 m

424 kr

2 525 kr

3

1,1-3 m

595 kr

4 102 kr

3,1-6 m3

850 kr

4 663 kr

1 032 kr

5 536 kr

3

6,1-12 m

3

Över 12 m

1 323 kr

-

Minireningsverk upp till 11 m3

1 323 kr

6 491 kr

3

10.1.2 TÖMNING INKLUSIVE SPOLNING*
Tömning, transport och behandling ingår i samtliga avgifter.
AVGIFT PER TÖMNINGSTILLFÄLLE.
BEHÅLLARE

AVGIFT

0,1-6 m3

3 345 kr

över 6 m3

3 904 kr

* Rena spoltjänster beställs direkt från upphandlad entreprenör. Inför sluttömning ska kunden göra ett
hål i tanken om cirka 60 cm i diameter. Tanken fraktas bort av kunden. Erbjuds endast på fastland.
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10.2 TILLÄGGSAVGIFTER
Följande tilläggsavgifter debiteras utöver ordinarie avgifter ovan.
AVGIFT PER TÖMNINGSTILLFÄLLE.
TJÄNST

AVGIFT
FASTLAND

ÖAR

23 kr

14 003 kr

385 kr

14 003 kr

1 904 kr

15 753 kr

393 kr

14 003 kr

Budad tömning under kontorstid, inom 5 arbetsdagar
Expresstömning under kontorstid, inom 24 timmar
(vid helgdag sker slamtömning senast nästkommande vardag)
Jourutryckning, inom 24 timmar, på kvällar och helger
Önskemål om tömning särskild dag/tid
Slangdragning, per påbörjade 5 meter utöver 10 meter *

86 kr

Sughöjd över 6 meter

432 kr

Extratjänst, slamsugningsfordon + förare (kr per timme)

1 225 kr

Extratjänst, dubbel bemanning (kr per påbörjad tömning)

553 kr

Bomkörning pga. hinder i framkomlighet eller annan orsak

381 kr

Extraordinär hämtning av slam

1 369 kr per timme

* Långa slangdragningar är inte förenligt med Arbetsmiljöverkets regler. Läs mer på nackavattenavfall.se

11		 LATRIN
Latrinkärl får max väga 15 kg. Avgift för nytt latrinkärl är 212 kr.

11.1 FASTLANDET
AVGIFT PER HÄMTNING.
TJÄNST

VID FASTIGHETSGRÄNS*

Avgift vid budning, hämtning inom en vecka

1 166 kr

Avgift per ytterligare behållare

287 kr

* Med fastighetsgräns avses hämtningsplats högst 10 meter från körbar väg.

11.2 ÖAR
AVGIFT PER BUDAD HÄMTNING.
TJÄNST

Hämtning under säsongen maj till september
Avgift per ytterligare behållare

VID BRYGGA

VID FASTIGHETSGRÄNS*

1 166 kr

1 866 kr

287 kr

287 kr

* Med fastighetsgräns avses hämtningsplats högst 10 meter från körbar väg.
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12		 FETT FRÅN FETTAVSKILJARE
12.1 ORDINARIE TÖMNING
Schemalagd tömning av fett från fettavskiljare. I avgiften ingår tömning, transport och behandling av
fettavfallet. I avgiften ingår 10 meter slang. Antal tömningar per år ska ske enligt kommunens avfallsföreskrifter.
AVGIFT PER TÖMNINGSTILLFÄLLE.
BEHÅLLARE

AVGIFT

0,1-2,5 m3

1 921 kr

2,6-5 m3

2 858 kr

Över 5 m

4 476 kr

3

12.2 TILLÄGGSAVGIFTER
Följande tilläggsavgifter debiteras utöver ordinarie avgifter.
AVGIFT PER TÖMNINGSTILLFÄLLE.
TJÄNST

AVGIFT

Expresstömning under kontorstid, inom 24 timmar
(vid helgdag sker slamtömning senast nästkommande vardag)

614 kr

Jourtömning inom 24 timmar på kvällar och helger

2 206 kr

Extratjänst, slamsugningsfordon + förare (kr per timme)

1 225 kr

Extratjänst, dubbel bemanning (kr per påbörjad tömning)

553 kr

Bomkörning pga. hinder i framkomlighet

381 kr

Tidspassning vid tömning

624 kr

Högtrycksspolning (kr per timme)

2 042 kr

Slangdragning, per påbörjade 5 meter utöver 10 meter

86 kr
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
AVGIFTSSKYLDIGHET
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift
enligt denna avfallstaxa. Med fastighetsinnehavare
avses den som är fastighetsägare eller den som
enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Avgiftsskyldighet föreligger för alla
fastigheter som är bebyggda.
Fastighetsinnehavare är betalningsansvarig,
men fakturan kan som en serviceåtgärd skickas
direkt till nyttjanderättshavare efter överenskommelse med Nacka vatten och avfall.

bestämt antal tömningar, 26 eller 52 gånger per
år. Kärlet töms även om behållaren inte är framdragen till tomgräns. Kärlet ska vara placerat
på överenskommen plats. Dispens krävs. Kan ej
kombineras med matavfallsinsamling.
Säckabonnemang förekommer endast för restavfall på öar. Befintliga abonnemang för säck godtas,
men nya abonnemang kan inte tecknas.
Matavfallsinsamling
Alla abonnenter i Nacka med rätt förutsättningar
har möjlighet att teckna abonnemang för separat
insamling av matavfall.

FAKTURERING OCH BETALNING
Avgift enligt denna taxa faktureras fyra gånger per
år och betalas till Nacka vatten och avfall. Samfakturering görs i förekommande fall med t.ex.
VA-avgifter eller avgifter för slamtömning.
Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges
på fakturan. Vid försenad betalning debiteras en
påminnelseavgift.

Kvalitetskontroll
Nacka vatten och avfall har rätt att göra kvalitetskontroller och utfärda felsorteringsavgift enligt
denna taxa, för att säkerställa renheten på insamlat avfall.  Om fastighetsägaren inte uppfyller
förutsättningarna eller följer anvisningarna för
aktuellt abonnemang, och inte vidtar rättelse efter
uppmaning, så har Nacka vatten och avfall rätt att
ändra eller säga upp abonnemanget.

BEHÅLLARE
Behållare för restavfall och matavfall som tillhandahålls av Nacka vatten och avfall är kärl, säck
och container. Därutöver hämtas restavfall och
matavfall från bottentömmande behållare, sopsug
och komprimatoranläggning enligt denna taxa.
De kärlstorlekar som Nacka vatten och avfall
tillhandahåller är 140 l, 190 l, 240 l, 370 l och 660 l.
I taxan angivna behållarvolymer utgörs av beteckningar enligt uppgifter från leverantörer av behållare. Befintliga abonnemang för kärl med storlek
400 l, 600 l och 800 l där avfall komprimeras godtas, men nya abonnemang kan inte tecknas.

AVGIFTER VID UNDANTAG FRÅN
AVFALLSFÖRESKRIFTERNA
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare
som medgivits undantag från bestämmelserna i
avfallsföreskrifter för Nacka kommun debiteras
avgift enligt nedan.
Eget omhändertagande
Eget omhändertagande av matavfall genom kompostering kräver anmälan till miljöenheten, Nacka
kommun. Avgift betalas enligt osorterat kärlabonnemang.
Eget omhändertagande av slam och latrin
genom kompostering kräver ansökan till miljöenheten, Nacka kommun.

ABONNEMANG
Kärlabonnemang avser avgift för någon av följande varianter:
1) Sorterat brännbart restavfall och sorterat matavfall (grönt och brunt kärl)
2) Osorterat brännbart restavfall (grönt kärl)

Uppehåll i hämtning
Vid beviljande av uppehåll från sophämtning
hämtas kärlet in från fastigheten och körs ut igen
när hämtningen ska återupptas, mot en avgift.
Vid uppehåll ska grundavgift betalas enligt denna
taxa.

Tömningsfrekvens
För enbostadshus gäller behovstömning och
tömningsregistrering för matavfall och restavfall.
Kunden avgör själv när kärlen ska tömmas, som
mest en gång per vecka. Kärlen för mat- och restavfall ska som minst ställas ut för tömning 4 gånger
per år vardera.
Tömningsfrekvens för slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk, fosforfällor och fettavskiljare
ska sättas enligt kommunens avfallsföreskrifter.

Uppsamlingsplats
Fastighetsägare som beviljats rätt att använda
gemensam uppsamlingsplats betalar förutom en
grundavgift per hushåll en tömningsavgift för del i
uppsamlingsplats enligt denna taxa. En ytterligare
grundavgift för attefallshus/komplementbyggnad

T-taxa kan tecknas av enbostadshus för ett
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kan tillkomma. Uppsamlingsplats kan även
användas för fastighetsinnehavares enskilda kärl,
permanent eller delar av året.

traler. Trädgårdsavfall kan även komposteras
hemma eller hämtas enligt denna taxa.
Elavfall
Elavfall är allt med sladd och batteri som lyser
eller låter samt ljuskällor och batterier.
Elavfall från hushåll kan dels lämnas i retur i
butik, dels lämnas avgiftsfritt på Nacka vatten
och avfalls kretsloppscentraler. Elavfall kan även
hämtas enligt denna taxa.

Delade kärl
De fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i
enbostadshus som beviljats rätt att använda delat
kärl, betalar förutom grundavgiften en tömningsavgift för aktuellt antal tömningar av kärlet,
enligt avgift för Kärlabonnemang. En ytterligare
grundavgift för attefallshus/komplementbyggnad
kan tillkomma. En av fastigheterna kallas värdfastighet och faktura för tömningsavgiften ställs
till innehavaren av denna fastighet. Det finns även
möjlighet att ha delat kärl för endast matavfall.

Farligt avfall
Farligt avfall är t.ex. bränslen, oljeprodukter, färg,
starka rengöringsmedel, bekämpningsmedel,
frätande ämnen och sådant som innehåller kvicksilver.
Farligt avfall från hushåll kan lämnas utan avgift
på Nacka vatten och avfalls kretsloppscentraler
eller till den mobila kretsloppscentralen. Farligt
avfall som härrör från verksamheter ska tas om
hand av godkänd entreprenör.

OM OLIKA AVFALLSSLAG
Restavfall och matavfall
Med restavfall avses det avfall som blir kvar när
matavfall, farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och returpapper har sorterats ut.
Restavfall läggs i kärl eller säck, alternativt bottentömmande behållare, sopsug, komprimator eller
container.
Med matavfall avses det biologiska avfall som
blir över vid matlagning och måltid och som inte
kan ätas eller sparas. Matavfallet sorteras ut i
därför avsedd påse och läggs i brunt kärl, bottentömmande behållare eller annan därför avsedd
behållare.

Bygg- och rivningsavfall
Med bygg- och rivningsavfall avses avfall från
nybyggnad, ombyggnad, reparationer, anläggningsarbeten och rivning, inklusive schaktmassor
och avfall från större trädgårdsarbeten. Från och
med 2023 omfattas bygg- och rivningsavfall som
inte produceras i en yrkesmässig verksamhet av
kommunalt ansvar.

Returpapper
Med returpapper avses tidningar, tidskrifter,
direktreklam, kataloger och liknande produkter av
papper samt papper som tidningar trycks på. Från
och med 2022 omfattas returpapper av kommunalt ansvar.

Latrin
Latrin från hushåll hämtas i kärl om 23 liter med
en maxvikt om 15 kg. Avgift för latrinhämtning debiteras fastighetsinnehavaren. Hämtning sker så
nära hämtningsfordonets stoppställe som möjligt.
Slam från enskilda avloppsanläggningar
Avgift för tömning av slamavskiljare, slutna tankar
och minireningsverk debiteras fastighetsinnehavaren. Antal tömningar per år ska ske enligt kommunens avfallsföreskrifter.

Grovavfall
Grovavfall är avfall som uppstår i ett hushåll men
som är för skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att lägga i
soppåsen. Grovavfall får inte innehålla byggavfall,
bildelar, farligt avfall, vitvaror eller elavfall. Exempel på grovavfall är möbler, husgeråd, barnvagnar,
mattor och madrasser.
Grovavfall från hushåll kan lämnas avgiftsfritt på
Nacka vatten och avfalls kretsloppscentraler eller
hämtas enligt denna taxa.

Fett från fettavskiljare
Avgift för tömning, transport och behandling av
fettavfall från fettavskiljare debiteras fastighetseller nyttjanderättshavaren. Antal tömningar per
år ska ske enligt kommunens avfallsföreskrifter.
ÖVRIGT
För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument sker debitering av särskild avgift. Avgiften
sätts av Nacka vatten och avfall till självkostnad +
en administrativ avgift om 15 %. Avgiften beräknas
utifrån entreprenadkostnad och övriga kostnader
för hantering av det aktuella avfallet.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall är t.ex. gräsklipp, blommor, blast,
ogräs, löv, kvistar och fallfrukt, ej påsar, krukor,
jord och sten.
Trädgårdsavfall från hushåll kan lämnas utan
avgift på Nacka vatten och avfalls kretsloppscen19
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Nacka vatten och avfall levererar säkra vatten- och avfallstjänster
för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka. Vi skapar
förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och god livsmiljö.
Nacka vatten och avfall ägs av Nacka kommun.

Välkommen att kontakta oss
Nacka vatten och avfall |  08-718 90 00  |  kundservice@nvoa.se  |  nackavattenavfall.se
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