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Allmänt
1 § Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom
Gnesta kommun. Insamlingen sköts av den upphandlade
renhållningsentreprenören på uppdrag av Kommunstyrelsen. Avgifter för
insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i enlighet med
de belopp och de villkor som framgår av denna taxa samt av gällande
renhållningsordning för Gnesta kommun.
Renhållningsavgifter regleras i 27 kap miljöbalken (1998:808) § 4-6.
Kommunfullmäktige beslutar om taxan.

Avgiftsskyldighet
2 § Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsägare inom Gnesta kommun.
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 fastighetsägare.
3 § Det är fastighetsägarens skyldighet att betala för renhållning och därför ska
ägaren alltid stå för renhållningsabonnemanget. Om hyresgäst eller
nyttjanderättshavare finns på fastigheten får fastighetsägaren själv debitera
denna.
4 § Efter överenskommelse kan Gnesta kommun i vissa fall godkänna att
abonnemanget står på hyresgäst eller nyttjanderättshavare om denna är en
näringsidkare. Skulle dock hyresgästen eller nyttjanderättsinnehavaren inte betala
sitt abonnemang har Gnesta kommun rätt att omedelbart avsluta abonnemanget
och överföra det på fastighetsägaren. Gnesta kommun skall omedelbart
underrätta fastighetsägaren när sådana åtgärder sker.
5 § Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör
avfallshanteringen såsom adressändring, skall snarast anmälas till Gnesta
kommun.
6 § Möjlighet till säsongshämtning enligt renhållningsordning för Gnesta
kommun finns och debiteras för aktuell period. I de fall där taxan icke är direkt
tillämplig äger Kommunstyrelsen rätt att separat avgöra särskild avgift.

Hämtningsfrekvens och behållare för mat- och restavfall
Förekommande frekvenser
7 § Mat- och restavfall hämtas i normalfallet varannan vecka. Storlek på kärl är
beroende av volymen avfall. Från flerfamiljshus och hyresfastigheter kan avfallet
hämtas varje vecka. Från företag med större mängder matavfall kan avfall
hämtas två gånger per vecka. Från fritidshus hämtas avfallet varannan vecka
under perioden maj till september. Extra hämtning utöver ordinarie hämtning
kan budas vid behov. För samtliga kategorier gäller att hämtning och
dimensionering ska anpassas så att sanitär olägenhet ej uppstår.
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8 § Förlängt hämtningsintervall, det vill säga hämtning var fjärde vecka, kan
beviljas om egen kompostering av matavfall är anmäld till och godkänd av
Samhällsbyggnadsnämnden.
Behållare
9 § Kärl för mat- och restavfall tillhandahålls av kommunen. Det åligger
fastighetsägaren eller den som har nyttjanderätt att sköta rengöringen av kärlen i
erforderlig omfattning. Kärlrengöring kan utföras mot en avgift på 188 kr per
kärl inklusive moms.
10 § Fastighetsägare som önskar byta storleken på sitt kärl måste ansöka om det.
För kärlbytet debiteras en avgift på 94 kr per kärl inklusive moms. Avgift för
kärlbyte debiteras dock inte om:
- en ansökan om kärlbyte inkommer inom två månader från det att en fastighet
byter ägare.
- större kärl önskas då det för fastigheten tillkommit blöjbarn.
- Kommunsstyrelsen beslutar om budad hämtning av restavfall tre gånger per år
vilket medför ett kärlbyte.
- en ansökan om kärlbyte inkommer inom två månader från det att det på
fastigheten skett ett byte av hyresgäst.
11 § Kommunsstyrelsen kan besluta om flyttning av kärl om det saknas
möjlighet för sophämtningsfordon att vända. Kommunsstyrelsen äger rätt att
separat bedöma och pröva varje enskilt fall.
Uppehåll i hämtning
12 § Uppehåll från hämtningen av mat- och restavfall vid permanentbostad kan
efter ansökan medges under förutsättning att bostaden inte kommer att
användas under en sammanhängande tid av minst tre månader. För
fritidsboende kan uppehåll enbart medges om bostaden ej kommer att användas
under hela hämtningsperioden (maj – september). Uppehåll från
avfallshämtningen är tidsbegränsat till maximalt ett år per ansökan. Medges
uppehåll debiteras kunden enbart en fast avgift vilken är reducerad med 67 kr.
Reduceringen motsvarar kostnaden för gröna påsar. Hämtningsavgift debiteras
inte. Ansökan ska lämnas till Kommunsstyrelsen senast tre veckor före den
avsedda uppehållsperioden. Dispens kan inte ges i efterhand.
Befrielse från hämtning och budad hämtning
13 § Fastighetsägare som inte använder sin bostad för permanent- eller
fritidsboende, då besök vid fastigheten enbart sker för tillsyn utan övernattning
samt att det i övrigt finns särskilda skäl, kan efter ansökan medges obligatorisk
budad hämtning tre gånger per år av restavfall eller befrias helt från hämtningen
av mat- och restavfall.
Medges obligatorisk budad hämtning tre gånger per år debiteras en fast avgift
samt hämtningsavgift. Budad hämtning kräver egen kompostering av matavfall
vilken är anmäld till och godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden samt att
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restavfallet som uppstår ryms i ett kärl på 80 liter. Den fasta avgiften är
reducerad med 67 kr, vilket motsvarar kostnaden för gröna påsar.
Medges befrielse från hämtning av mat- och restavfall debiteras inte
hämtningsavgift medan en fast avgift kan komma att debiteras beroende på
beslutets omfattning. I de fall fast avgift debiteras är avgiften reducerad med 67
kr, vilket motsvarar kostnaden för gröna påsar.
Delat kärl
14 § Det är möjligt att ansöka om delat kärl för hushållavfall. Delning av kärl kan
efter ansökan medges för gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg.
Vid delat kärl betalar samtliga aktuella hushåll en fast avgift. Om samtliga
aktuella hushåll har en egen kompostering av matavfall vilken är anmäld till och
godkänd av Samhällbyggnadsnämnden är den fasta avgiften reducerad med 67
kr, vilket motsvarar kostnaden för gröna påsar. En hämtningsavgift fördelas
mellan de aktuella hushållen.

Avgifter hushållsavfall
Fast avgift en- och tvåfamiljshus samt fritidsboende
15 § En fast avgift betalas för en- och tvåfamiljshus samt fritidsboende vilken
täcker kostnader för återvinningsgården, insamling av farligt avfall, gröna påsar,
behandlingsavgift för avfallet på återvinningsgården/farligt avfall, planering,
administration samt information. Den fasta avgiften är 1200 kr per hushåll
inklusive moms. Vid egen kompostering av matavfall vilken är anmäld till och
godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden är den fasta avgiften reducerad med 67
kr, vilket motsvarar kostnaden för gröna påsar.
Med en- och tvåfamiljshus menas en fastighet som är taxerad som småhus, det
vill säga villor, radhus och kedjehus. Med fritidshus menas en bostadsfastighet
där ingen är folkbokförd och där det enbart finns behov av säsongsbunden
hämtning av avfall.
Fast avgift flerfamiljshus
16 § En fast avgift betalas för alla hushåll inom flerfamiljshus vilken täcker
kostnader för återvinningsgården, insamling av farligt avfall, gröna påsar,
behandlingsavgift för avfallet på återvinningsgården/farligt avfall, planering,
administration samt information. Den fasta avgiften är 1030 kr per hushåll
inklusive moms.
Fast avgift verksamheter
17 § En fast avgift betalas av alla verksamheter vilken täcker kostnader för gröna
påsar, planering, administration samt information. Den fasta avgiften är 625 kr
per anläggning hos verksamheten och inklusive moms. Vid egen kompostering
av matavfall vilken är anmäld till och godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden är
den fasta avgiften reducerad med 67 kr, vilket motsvarar kostnaden för gröna
påsar.
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Med verksamhet menas sådana företag, skolor, äldreboenden och föreningar
som genererar med hushållsavfall jämförligt avfall och som därmed måste ha
hämtning av hushållsavfall genom kommunen.
Passerkort till Gnesta Återvinningsgård
18 § Alla hushåll som betalar fast avgift får ett passerkort till Gnesta
Återvinningsgård på Vackerby Industriväg 11 i Gnesta. Kortet öppnar
infartsbommen till gården under de tider återvinningsgården har öppet. Kortet
skall betraktas som en värdehandling. Om kundförhållandet upphör mellan
fastighetsägaren och kommunen ska kortet hanteras enligt kommunens
anvisningar. Borttappat passerkort ersätts mot en avgift av 100 kr inklusive
moms.
19 § Hushåll som ej är boende i Gnesta kommun kan köpa passerkort med ett
visst antal besök till återvinningsgården. Avgiften är 200 kr för ett besök, 800 kr
för fem besök eller 1 200 kr för tio besök. Avgiften är angiven inklusive moms.
20 § Verksamheter kan köpa ett passerkort och ladda det med ett visst antal
besök till återvinningsgården. Avgiften är 319 kr för ett besök, 957 kr för tre
besök, 1 595 kr för fem besök samt 3 190 kr för tio besök. Avgiften är angiven
inklusive moms. Verksamheter kan lämna allt som gården tar emot utom farligt
avfall. Volymen är begränsad till 3 m3 per tillfälle.
Hämtningsavgift mat- och restavfall
21 § Hämtningsavgiften återspeglar kommunens avgifter för hämtning av matoch restavfall och behandling av detta inklusive avfalls- och förbränningsskatter.
Avgiften är beräknad utifrån den volym kärlet har och är angiven inklusive
moms.
Kärl

Helår

Fritid

104 ggr

52 ggr

26 ggr

12 ggr*

12ggr

6ggr*

80 l

3 865 kr

1 548 kr

726 kr

344 kr

402 kr

183 kr

140 l

4 447 kr

1 970 kr

935 kr

415 kr

501 kr

231 kr

190 l

5 201 kr

2 334 kr

1 114 kr

478 kr

589 kr

264 kr

240 l

6 103 kr

2 578 kr

1 320 kr

556 kr

691 kr

306 kr

370 l

9 310 kr

4 213 kr

2 018 kr

847 kr

1 054 kr

465 kr

660 l

14 908 kr

6 822 kr

3 284 kr

1 337 kr

3 222 kr

727 kr

* Kräver godkänd anmälan om kompostering till Samhällsbyggnadsnämnden.
Kompostering av allt matavfall kan efter anmälan godkännas för en sluten
kompostbehållare för åretruntbruk som kan anordnas utan olägenhet för omgivningen.

22 § Vid beslut om obligatorisk budad hämtning tre gånger per år debiteras en
hämtningsavgift på 198 kr per år inklusive moms. Hämtningsavgiften omfattar
tre hämtningar av restavfall samt behandling från ett kärl på 80 liter.
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Container för mat- och restavfall
23 § Hämtningsavgiften baseras på storleken på container och ett visst antal
tömningar, inklusive utställning, hyra, tömning och behandlingsavgift. Avgiften
är angiven inklusive moms. För specialöverenskommelser såsom hämtning med
containersystem, förändrade hämtningsfrekvenser med mera lämnas offert.
Container

Helår

Fritid

104 ggr

52 ggr

26 ggr

12ggr

3 m3

121 201 kr

60 600 kr

30 300 kr

13 985 kr

6 m3

133 435 kr

66 717 kr

33 359 kr

15 396 kr

8 m3

157 902 kr

78 951 kr

39 475 kr

18 219 kr

10 m3

182 369 kr

91 185 kr

45 592 kr

21 043 kr

12 m3

206 836 kr

103 418 kr

51 709 kr

23 866 kr

Verksamheter med enbart matavfall
24 § Vissa verksamheter har enbart hämtning av matavfall. Hämtningsavgiften
återspeglar kommunens avgifter för hämtning av matavfall och behandling.
Avgiften är beräknad utifrån den volym kärlet eller containern har och är
angiven inklusive moms. Verksamheter med enbart matavfall får ha kärl på
maximalt 190 l eller container på 3 m3 då större kärl/container med enbart
matavfall är för tunga ur arbetsmiljösynpunkt och inte tekniskt hanterbara.
Kärl

Helår

Fritid

104 ggr

52 ggr

26 ggr

12ggr

80 l

4 903 kr

2 067 kr

985 kr

521 kr

140 l

6 264 kr

2 879 kr

1 389 kr

711 kr

190 l

7 668 kr

3 568 kr

1 731 kr

872 kr

3 m3

160 152 kr

80 076 kr

40 038 kr

18 479 kr
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Gångavstånd
25 § Vid längre gångväg än 10 m debiteras en avgift per år. Avgiften är beräknad
utifrån antalet hämtningar per år och är angiven inklusive moms.
Gångavstånd

104 ggr

52 ggr

26 ggr

12 ggr

6ggr

10-19 m

1 040 kr

520 kr

260 kr

120 kr

60 kr

20-29 m

2 080 kr

1 040 kr

520 kr

240 kr

120 kr

30-39 m

3 120 kr

1 560 kr

780 kr

360 kr

180 kr

40-49 m

4 160 kr

2 080 kr

1 040 kr

480 kr

240 kr

50-59 m

5 200 kr

2 600 kr

1 300 kr

600 kr

300 kr

Tjänster utöver ordinarie hämtning av mat- och restavfall
Farligt avfall
26 § Farligt avfall från hushåll kan lämnas avgiftsfritt på Gnesta
Återvinningsgård på Vackerby Industriväg 11 i Gnesta. Det kan även lämnas
avgiftsfritt genom fastighetsnära insamling inom ramen för Röda boxensystemet för villor och FA-stationssystemet för flerfamiljsfastigheter.
Extra hämtning mat- och restavfall
27 § Efter budning kan extra hämtning av mat- och restavfall utföras utöver
ordinarie hämtning. Den extra hämtningen kan antingen ske vid nästa ordinarie
hämtningstillfälle eller inom tre arbetsdagar. I tabellerna anges avgift per extra
hämtningstillfälle baserat på ordinarie hämtningsintervall och storlek på kärl.
Avgiften är angiven inklusive moms.
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Extra hämtning av mat- och restavfall vid nästa ordinarie
hämtningstillfälle
Kärl

Helår

Fritid

104 ggr

52 ggr

26 ggr

12 ggr

12ggr

6ggr

80 l

*

*

*

66 kr

71 kr

68 kr

140 l

*

*

*

72 kr

79 kr

76 kr

190 l

*

*

*

77 kr

87 kr

81 kr

240 l

*

*

*

84 kr

95 kr

88 kr

370 l

*

*

*

108 kr

125 kr

115 kr

660 l

*

*

*

149 kr

183 kr

159 kr

Säck upp
till 160 l

113 kr

113 kr

113 kr

113 kr

113 kr

113 kr

Lösmängd
per m3

368 kr

368 kr

368 kr

368 kr

368 kr

368 kr

* Tjänst ej tillgänglig då nästa ordinarie hämtningstillfälle innebär hämtning enligt
befintligt hämtningsintervall.

Extra hämtning av mat- och restavfall inom tre arbetsdagar
Kärl

Helår

Fritid

104 ggr

52 ggr

26 ggr

12 ggr

12ggr

6ggr

80 l

662 kr

655 kr

653 kr

654 kr

658 kr

656 kr

140 l

668 kr

663 kr

661 kr

660 kr

667 kr

664 kr

190 l

675 kr

670 kr

668 kr

665 kr

674 kr

669 kr

240 l

684 kr

678 kr

676 kr

671 kr

683 kr

676 kr

370 l

715 kr

706 kr

703 kr

696 kr

713 kr

702 kr

660 l

768 kr

756 kr

751 kr

736 kr

771 kr

746 kr

Säck upp
till 160 l

700 kr

700 kr

700 kr

700 kr

700 kr

700 kr

Lösmängd
per m3

993 kr

993 kr

993 kr

993 kr

993 kr

993 kr

Dokumentnamn

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Renhållningsföreskrifter

2018-04-01

Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsförvaltningen

10(13)

Trädgårdsavfall
28 § Trädgårdsavfall kan efter budning hämtas vid fastigheten mot en avgift på
250 kr per m3 inklusive moms. Vid beställning skall mängden uppges. Avfallet
skall vid hämtning vara placerat vid tomtgräns så nära angöringsplatsen för
hämtningsfordon som möjligt. Trädgårdsavfallet ska vara emballerat enligt
Gnesta kommuns anvisning.
Grovavfall
29 § Sorterade grovsopor från hushållsfastigheter kan lämnas avgiftsfritt på
Gnesta Återvinningsgård på Vackerby Industriväg 11 i Gnesta. Som grovsopor
räknas inte byggmaterial, material innehållande asbest (tex eternit), slipers, jord,
sten eller liknande, inte heller större bildelar, värmepannor, varmvattenberedare,
hydroforer etc. På återvinningsgården kan man inte lämna mat- eller restavfall.
30 § Grovavfall kan efter budning hämtas vid fastigheten mot en avgift på 250
kr per m3 inklusive moms. Vid budning skall mängd och typ av avfall uppges.
Avfallet skall vara tydligt utmärkt med påskrift som talar om att det är grovavfall.
Avståndet från uppställningsplatsen till hämtningsfordonet får ej överstiga 10
meter.
Sniglar
31 § Döda sniglar får inte läggas i vanliga kärlet för mat- och restavfall då det
utgör ett arbetsmiljöproblem och potentiellt sanitärt problem. Döda sniglar kan
hämtas efter budning och mot en avgift på 250 kr per kärl inklusive moms.
Särskilda kärl måste användas vilka tillhandahålls av Gnesta kommun.

Slamtömning
Hämtningsfrekvens och avgifter
32 § Tömning av slam från en enskild avloppsanläggning för hushåll sker genom
kommunens försorg. I angivna grundavgifter ingår slangdragning upp till och
med 10 meter.
Slamavskiljare eller minireningsverk med WC påkopplat slamtöms minst en gång
per år enligt av kommunen fastställt schema. Slamavskiljare för enbart bad-,
disk- och tvättvatten utan WC påkopplat slamtöms minst en gång vartannat år
enligt av kommunen fastställt schema. En sluten tank slamtöms minst en gång
per år enligt av kommunen fastställt schema. Förlängt tömningsintervall kan
medges efter ansökan om dispens till Samhällsbyggnadsnämnden. Dispens
medges för högst ett år i taget.
Om en avloppsanläggning behöver tömmas oftare kan beställning ske genom
utökad schemaläggning eller budning. Budning innebär att kund ringer till
kommunen och beställer hämtning när det är dags för tömning. Tömningen sker
inom en vecka. En budning ett år kan ersätta den schemalagda tömningen
samma år.
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Avgift inkl
moms

Tjänst
Grundavgifter för
schemalagd
tömning

Tillägg utöver
grundavgift

Anläggning med volym upp till 3 m3

1 102 kr

Anläggning med volym på 3,1 - 6 m3

1 534 kr

Enbart tömning av slamavskiljare för BDT

799 kr

Per m3 utöver 6 m3

169 kr

Budad tömning inom en vecka

297 kr

Budad tömning av urintank inom en vecka

378 kr

Tömning av BDT i samband med annan
slamtömning

270 kr

Akuttömning samma dag, beställd innan kl 14

560 kr

Akuttömning samma dag, vid beställning efter kl
14 vardagar eller helg/helgdagar

3 524 kr

Sluttömning med beställning minst 5 arbetsdagar
innan tömning. Slamtömning sker på
överenskommen vardag

297 kr

Slangdragning 11-20 m

7 kr

Slangdragning 21-30 m

14 kr

Slangdragning 31-40 m

21 kr

Slangdragning 41-50 m

28 kr

Slangdragning över 50 meter, avgift per timme
Framgrävning av övertäckt brunnslock eller
koppling, avgift per timme

1 013 kr
338 kr

Tömning med ett mindre fordon, avgift per timme

1 249 kr

Framkomlighet
33 § Vid slamtömning är det fastighetsägaren som ansvarar för att vägen är
framkomlig för slambilen i enlighet med renhållningsföreskrifterna. Det innebär
att transportvägen måste vara minst 3 m bred, vara fri från buskar och grenar
minst 1 m på varje sida av vägen och fri från buskar och grenar upp till och med
4 m på höjden. Vägen ska vara erforderligt halkbekämpad och snöröjd. Det ska
även vara halkbekämpat och snöröjt mellan uppställningsplatsen för
tömningsfordon och fram till platsen för tömning. I samband med tömning
gäller arbetsmiljöverkets regler om bland annat tunga lyft och draglängder för
slang. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda eventuella brister.
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Bomkörning
34 § Kan tömning ej utföras på grund av att vägen fram till brunn eller området
runt tömningsplats ej är framkomlig, otillräckligt buskröjd, snöröjd, sandad eller
att plats för slamtömning ej är uppmärkt debiteras en framkörningsavgift på 520
kr inklusive moms.
Fosforfällor
35 § I avgiften ingår tömning av materialet i fosforfällan men inte påfyllnad av
nytt material. Fastighetsägaren ansvarar för påfyllnad av material.
Avgift inkl
moms

Tjänst
Grundavgifter för
schemalagd
tömning

Tillägg utöver
grundavgift

Kassett/säck under 100 kg, per styck

2 160 kr

Kassett/säck över 100 kg, per styck

3 645 kr

Lösvikt, per brunn

4 928 kr

Behandlingsavgift, per m3

324 kr

Budad tömning inom en vecka

675 kr

Akuttömning samma dag, beställd innan kl 14

1 350 kr

Akuttömning samma dag, vid beställning efter kl
14 vardagar eller helg/helgdagar

2 025 kr

Spolning av brunn, tank samt rör
36 § Vid spolning av brunn, tank samt rör tillhörande ett enskilt avlopp krävs
slamtömning av anläggningen i anslutning till spolningen.
Avgift inkl
moms

Tjänst

Framkörningsavgift per fastighet, när samtidig slamtömning inte sker

1 249 kr

Avgift per timme vid fastighet

1 148 kr
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Tömning av fettavskiljare
37 § Tömning av fettavskiljare utförs enligt angivna avgifter.
Avgift inkl
moms

Tjänst
Grundavgifter för
schemalagd
tömning

Tömning av fettavskiljare

Tillägg utöver
grundavgift

Budad tömning inom en vecka

2 700 kr

675 kr

Akuttömning samma dag, beställd innan kl 14

1 350 kr

Akuttömning samma dag, vid beställning efter kl
14 vardagar eller helg/helgdagar

3 375 kr

Latrinhämtning
38 § Hämtning kan ske av enstaka latrinkärl på förutbestämd hämtningsdag mot
en avgift om 250 kr per latrinkärl inklusive moms. I avgiften ingår
engångsbehållare.
Övriga uppdrag slam- och spoltjänster
39 § För övriga uppdrag för slam- och spoltjänster som inte finns specificerade i
övrigt i denna taxa debiteras en avgift om 1 418 kr per timme inklusive moms.
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