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Avfallstaxa Sundsvalls kommun 

Allmänna bestämmelser 

Avgiftsskyldighet 

Fastighetsägaren ska betala fastställda avgifter. 

Avgift för regelbunden hämtning av mat- och restavfall från årsbostäder tas ut för minst sex månaders 

hämtningsperiod. 

Hämtning upphör, om inte annat avtalas, 15 dagar efter skriftlig uppsägning från fastighetsägaren. 

Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifterna för fastigheter som är bebyggda eller där man håller på att 

bygga ett hus, oavsett i vilken omfattning huset används. 

Skyldighet att betala fast avgift och kärlavgift gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas. 

Orsaker kan vara att kärlet inte har varit tillgängligt vid hämtningstillfället (inte framställt eller blockerat), 

att det inte har använts eller att det har varit placerat på ett felaktigt sätt, utifrån vad som är specificerat för 

abonnemanget (se Sundsvalls kommuns avfallsplan, paragraf 19 och 20). 

Om en avgift för avfall underkommunalt ansvar saknas i denna avfallstaxa beslutas avgiften av styrelsen för 

Reko Sundsvall AB och utgår från närmast jämförbara taxa och principen för självkostnad.  

Avgiftsbefrielse 

Fastighetsägare kan beviljas uppehåll i hämtning av mat- och restavfall vid permanentbostad efter ansökan 

till Reko Sundsvall AB, om inte fastigheten kommer att användas under en sammanhängande tid om minst 

nio månader. Ansökan ska ske senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. 

Fastighetsägare kan beviljas uppehåll i hämtning av mat- och restavfall vid fritidsbostad efter ansökan till 

Reko Sundsvall AB, om inte fastigheten kommer att användas under hela hämtningssäsongen maj till och 

med september. Ansökan ska ske senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. 

Fastighetsägare kan beviljas uppehåll i hämtning av avfall/slam från en avloppsanläggning vid fritidshus, 

efter ansökan till Reko Sundsvall AB, om inte fastigheten kommer att användas under hela 

hämtningssäsongen maj till och med september.  

En förutsättning för sådant uppehåll är att hämtning av avfall/slam från avloppsanläggningen har skett  

i anslutning till föregående hämtningssäsong. Ansökan ska ske senast en månad före den avsedda 

uppehållsperioden. 

Vid uppehåll i tömning debiteras fast avgift under hela uppehållsperioden, dock inte kärl- och 

tömningsavgift. 

Avgiftsperiod 

Avgifterna debiteras varannan månad för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en 

gång per år för fritidshus. Enskilda avlopp debiteras efter utförd hämtning.  
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Avfallsavgifterna 

Taxan består av tre delar: fast avgift, kärlavgift och tömningsavgift.  

Fast avgift 

Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsägare och verksamheter. I den fasta avgiften ingår kostnader för 

planering, kundservice, information, administration och lokaler samt drift av de bemannade 

återvinningscentralerna för grovsopor och farligt avfall från privathushåll. 

Kärlavgift 

I kärlavgiften ingår kostnaden för kärl och hämtning vid fastighetsgräns av innehållet som slängts i de gröna 

och bruna tunnorna, eller andra typer av behållare för restavfall och matavfall. 

Tömningsavgift 

Tömningsavgiften finansierar kostnader för att transportera bort och behandla det insamlade rest- och 

matavfallet. Alltså det som händer efter att sopbilen har tömt kärlen på innehåll. 

Tillämpning 

Kommunstyrelsen äger, inom fastställda avgiftsramar, tillstånd att besluta om smärre avvikelser från 

bestämmelser i taxan. Av Sundsvalls kommuns lokala föreskrifter, bilaga 1a, framgår hur varje avfallsslag 

enligt lag ska sorteras och var det ska lämnas. 
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En- och tvåfamiljshus 

Priser inklusive moms. Tömning av framställt kärl för restavfall sker vid behov. Det är möjligt att få tömt var 

fjortonde dag, eller glesare. Tömning för kärl av utsorterat matavfall sker var fjortonde dag.  

Fast avgift 

Fast avgift avfallshantering året runt xxxx kr/år 

Kärlavgift 

190 liter kärl för restavfall xxxx kr/år och behållare 

140 liter kärl för restavfall xxxx kr/år och behållare 

140 liter kärl för matavfall xxxx kr/år och behållare 

Tömningsavgift 

Reko Sundsvall AB debiterar minst fyra (4) tömningar per år i de fall där kommunalt avfall inte har hanterats 

enligt de lokala föreskrifterna för avfallshantering för Sundsvalls kommun.  

190 liter kärl för restavfall xxxx kr/tillfälle och behållare 

140 liter kärl för restavfall xxxx kr/tillfälle och behållare 

140 liter kärl för matavfall xxxx kr 

Avståndsavgift, per kärl 

0-2 meter xxxx kr/år 

2,1-15 meter xxxx kr/år 

15,1-50 meter xxxx kr/år 
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Fritidshus 

Priser inklusive moms. Tömningsperiod 1 maj-30 september. Tömning av framställt kärl för restavfall sker 

vid behov. Det är möjligt att få tömt var fjortonde dag, eller glesare. Tömning för kärl av utsorterat matavfall 

sker var fjortonde dag. 

Fast avgift 

Fast avgift avfallshantering fritidshus   xxxx kr/år 

Kärlavgift 

190 liter kärl för restavfall     xxxx kr/år och behållare 

140 liter kärl för matavfall    xxxx kr/år och behållare 

Tömningsavgift 

190 liter kärl för restavfall    xxxx kr/tillfälle och behållare 

140 liter kärl för matavfall    xxxx kr/tillfälle och behållare 

Latrinhämtning 

2 stycken årsmärkta behållare xxxx kr/period 

Extra årsmärkta latrinbehållare xxxx kr/styck  

Extra årsmärke för att nyttja tidigare köpt behållare** xxxx kr/styck 

**Endast tillgänglig för kunder med aktiva latrinabonnemang  
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Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 

Priser inklusive moms. 

Trekammarbrunnar 

För ordinarie tömning använder vi oss av avvattningsteknik. För akut och extra tömning använder vi 

heltömning.  

Avvattningsteknik 

0-2 m3 x xxx kr 

2,1-4 m3 x xxx kr 

4+ m3 x xxx kr 

Tömning inkl. borttransport av vattenfasen (heltömning) 

Totalkostnad per brunn x xxx kr 

Tillägg för betonglock >90 cm xxx kr 

Tillägg för slanglängd mellan 15-45 m xx kr 

Tillägg för slanglängd över 45m xxx kr 

Tankar 

Tankar tömning inom 5 helgfria dagar efter avrop 

0-3 m3 x xxx kr 

3+ m3 x xxx kr 

BDT-brunnar enligt turlista eller i samband med tanktömning 

Tömning xxx kr 

BDT-brunnar vid budning av enbart BDT-brunn 

Tömning x xxx kr 

Extra tömning 

Vardagar 07.00-16.00 x xxx kr 

Akuttömning 

Alla dagar, inom fyra timmar x xxx kr 

Framkörningsavgift  xxx kr  

Tas endast ut om det finns hinder, t.ex. ej framkomlig väg, som gör att det ej är möjligt att tömma.  
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Flerfamiljshus  

Priser exklusive moms. Tömning en gång per vecka. 

Fast avgift 

Per lägenhet xxxx kr/år 

Kärl och säck 

Kärlavgift 

660 liter kärl för restavfall xxxx kr/år och behållare 

370 liter kärl för restavfall xxxx kr/år och behållare 

190 liter kärl för restavfall xxxx kr/år och behållare 

Tömningsavgift för kärl 

660 liter kärl för restavfall xxxx kr/år och behållare 

370 liter kärl för restavfall xxxx kr/år och behållare 

190 liter kärl för restavfall xxxx kr/år och behållare 

140 liter kärl för matavfall xxxx kr 

Avståndsavgift, per kärl eller säck 

15-50 meter xxxx kr/år 

Kärlavgift 

160 liter säck xxxx kr/år och säck 

240 liter säck xxxx kr/år och säck 

350 liter säck xxxx kr/år och säck 

Container/Djupbehållare 

Priser exklusive moms. Tömning en gång per vecka. 

Kärlavgift för container och djupbehållare 

Container 4 m³ xxxx kr/år och behållare 

Container 6 m³ xxxx kr/år och behållare 

Container 8 m³ xxxx kr/år och behållare 

Djupbehållare för restavfall xxxx kr/år 

Djupbehållare för matavfall xxxx kr/år 
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Tömningsavgift för djupbehållare eller container 

Container 4 m³ xxxx kr/år och behållare 

Container 6 m³ xxxx kr/år och behållare 

Container 8 m³ xxxx kr/år och behållare 

Djupbehållare för restavfall xxxx kr/år 

Djupbehållare för matavfall xxxx kr/år 

Gäller vid hämtning av restavfall 

Avvikande hämtningsintervall 

2 gånger per vecka = tömningsavgift x 2,2 

3 gånger per vecka = tömningsavgift x 3,3 

5 gånger per vecka = tömningsavgift x 5,5 

0,5 gånger per vecka = tömningsavgift x 0,75 



 
 

8 
 

Verksamheter, organisationer med mera, med avfall 
som kan jämställas med kommunalt avfall  

Priser exklusive moms. Tömning en gång per vecka. 

Fast avgift 

Per anläggning xxxx kr/år 

Kärl och säck 

Kärlavgift 

660 liter kärl för restavfall xxxx kr/år och behållare 

370 liter kärl för restavfall xxxx kr/år och behållare 

190 liter kärl för restavfall xxxx kr/år och behållare 

Tömningsavgift 

660 liter kärl för restavfall xxxx kr/år och behållare 

370 liter kärl för restavfall xxxx kr/år och behållare 

190 liter kärl för restavfall xxxx kr/år och behållare 

140 liter kärl för matavfall xxxx kr 

Avståndsavgift, per kärl eller säck 

15-50 meter xxxx kr/år 

Kärlavgift 

160 liter säck xxxx kr/år och säck 

240 liter säck xxxx kr/år och säck 

350 liter säck xxxx kr/år och säck 

Container/Djupbehållare 

Priser exklusive moms. Tömning en gång per vecka. 

Kärlavgift för container och djupbehållare  

Container 4 m³ xxxx kr/år och behållare 

Container 6 m³ xxxx kr/år och behållare 

Container 8 m³ xxxx kr/år och behållare 

Djupbehållare för restavfall xxxx kr/år 

Djupbehållare för matavfall xxxx kr/år 
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Tömningsavgift för container och djupbehållare 

Container 4 m³ xxxx kr/år och behållare 

Container 6 m³ xxxx kr/år och behållare 

Container 8 m³ xxxx kr/år och behållare 

Djupbehållare för restavfall xxxx kr/år 

Djupbehållare för matavfall xxxx kr/år 

Gäller vid hämtning av restavfall 

Avvikande hämtningsintervall 

2 gånger per vecka = tömningsavgift x 2,2 

3 gånger per vecka = tömningsavgift x 3,3 

5 gånger per vecka = tömningsavgift x 5,5 

0,5 gånger per vecka = tömningsavgift x 0,75 
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Slamtömning av avloppsanläggningar 

Avser verksamheter, organisationer med mera. Priser exklusive moms. 

Slamtömning slambrunn och slamtank 

Timersättning x xxx kr/timme 

Behandlingsavgift xxx kr/m3 

Extra person vid tömning xxx kr/timme 

Övertid vardagar efter 16.00 xxx kr/timme/person 

Övertid fredag 16.00-måndag 07.00 xxx kr/timme/person 

Bajamajor 

Timersättning x xxx kr/timme 

Behandlingsavgift xxx kr/m3 

Fettavskiljare 

Timersättning x xxx kr/timme 

Behandlingsavgift xxx kr/m3 

Mattankar 

Timersättning x xxx kr/timme 

Behandlingsavgift xxx kr/m3 
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Övriga tilläggstjänster 

 Inklusive moms Exklusive moms 

Tömning av grovsoprum < 30 m2 xxxx kr/styck xxxx kr/styck 

Tömning av grovsopscontainer xxxx kr/styck xxxx kr/styck 

Intag/utställning av sopkärl xxxx kr/kärl xxxx kr/kärl 

Intag/utställning av container  xxxx kr/styck 

Extra säck (vid nästa ordinarie tömning) xxxx kr/ styck  xxxx kr/styck 

Grovavfall* xxxx kr/m3 xxxx kr/m3 

Framkörningsavgift xxxx kr/fastighet xxxx kr/fastighet 

Trädgårdssäck** xxxx kr/styck 

Hylla för matavfallspåse ** xxxx kr/styck 

Felsorteringsavgift per djupbehållare/container och tillfälle  xxxx kr/styck 

Felsorteringsavgift per kärl och tillfälle*** xxxx kr/styck xxxx kr/styck 

Förstört/bortkommet kärl orsakat av abonnent xxxx kr/kärl xxxx kr/kärl 

Extra tömning av sopkärl  xxxx kr/kärl xxxx kr/kärl 

* Framkörningsavgift tillkommer 

** Gäller enbart för en- och tvåfamiljshus 

*** Kärl med felsorterat avfall töms ej 


