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Renhå llningståxå 2019 fö r Vå sterå s kömmun 

Taxan grundar sig på avgiftsbestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) med tillhörande 

författningar. 

 

Antagen av kommunfullmäktige i Västerås kommun och gäller från och med 2019-01-01. 

 

 

1 Allmänt 

 

Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall och därmed 

jämförligt avfall i Västerås kommun utgår med de belopp och på de villkor som framgår av 

denna taxa samt av gällande renhållningsordning för Västerås kommun. Angivna avgifter är in-

klusive den av riksdagen beslutade mervärdesskatten, för närvarande 25 procent. 

 

 

2 Administrativa regler mm 

 

2.1   

Fastighetsinnehavare eller den/de som enligt 1 kap 5 § i fastighetstaxeringslagen ska anses som 

fastighetsägare ska betala angivna avgifter till VafabMiljö Kommunalförbund. Tomträttsinne-

havare jämställs med fastighetsinnehavare. Avgiftsskyldigheten kan överlåtas till nyttjande-

rättshavare med dennes medgivande. Sådant överlåtande ska först godkännas av VafabMiljö 

Kommunalförbund. 

 

VafabMiljö Kommunalförbund har dock rätt att besluta att avgiftsskyldigheten skall återgå till 

fastighetsinnehavaren, om nyttjanderättshavaren inte fullgör sina skyldigheter gentemot Vafab-

Miljö Kommunalförbund eller avflyttar från fastigheten. VafabMiljö Kommunalförbund skall 

underrätta fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren om sådan ändring. Nyttjanderättsha-

varen skall därvid svara för betalning av avgifter från och med den dag VafabMiljö Kommunal-

förbund underrättat om återgången av avgiftsskyldigheten.  

 

2.2  

Avgifterna för regelbunden hämtning debiteras periodvis. För fritidshus sker debitering två 

gånger per år. Övriga avgifter debiteras i efterskott. 

 

2.3 

Ändrade hämtningsförhållanden ska snarast anmälas till VafabMiljö Kommunalförbund. För-

ändring av avgiften regleras vid nästa debiteringstillfälle. 

 

2.4 

Anmälan om att fastighet överlåts till annan innehavare och den tidpunkt från vilken den nye 

innehavaren ska betala renhållningsavgifterna ska snarast anmälas till VafabMiljö Kommunal-

förbund. Föregående innehavare svarar för avgifterna tills sådan anmälan gjorts. 

 

 

  



 

 

2.5 

Enligt renhållningsordningen tillhandahåller VafabMiljö Kommunalförbund godkända sopkärl. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för sopkärlens rengöring och tillsyn. Om annat inte överens-

kommits ingår kostnader för kärl i avgiften för hämtning av kärl- och säckavfall. 

 

2.6 

I avgiften för latrinhämtning ingår behållare som VafabMiljö Kommunalförbund tillhandahål-

ler. 

 

2.7 

Närboende fastighetsinnehavare kan efter ansökan till VafabMiljö Kommunalförbund nyttja 

gemensam behållare. För ansökan utgår ingen avgift. Fast avgift enligt bilaga A, punkt 1.1, ut-

går för samtliga hushåll även vid nyttjande av gemensam behållare. För verksamheter som nytt-

jar gemensam behållare utgår fast avgift per verksamhet enligt bilaga A, punkt 1.1. Nyttjande 

av gemensam behållare, enligt denna punkt, tillåts för maximalt fyra hushåll. Vid större antal 

hushåll tillämpas normal taxa, enligt bilaga A. 

 

2.8 

Avgift utgår även vid tillfällen då behållare inte använts sedan föregående hämtningstillfälle. 

Avgift utgår även om behållare inte varit tillgänglig enligt renhållningsordningens bestämmel-

ser för hämtning vid hämtningstillfället. 

 

2.9 

Ändring av abonnemang är avgiftsfritt. Ändringen gäller i minst 6 månader.  

 

2.10 

Om avfallet inte sorteras enligt de regler som gäller för aktuellt abonnemang utgår en felsorte-

ringsavgift enligt bilaga A, punkt 4. Avgiften debiteras i samband med nästkommande ordina-

rie debiteringstillfälle. 

 

2.11 

För sådan hämtning där andra metoder än de som finns beskrivna i denna renhållningstaxa till-

lämpas, eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får VafabMiljö 

Kommunalförbund besluta om särskild avgift i enlighet med grunderna för denna renhållnings-

taxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ Miljöbalken. 

 

2.12 

Enligt renhållningsordningen kan fastighetsinnehavare efter skriftlig ansökan till VafabMiljö 

Kommunalförbund beviljas undantag från renhållningsordningens bestämmelser. Undantag gäl-

lande slamtömning hanteras av och beslutas av Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen i Västerås 

stad. 

 

Beviljas förlängt hämtningsintervall av kärl- och säckavfall utgår renhållningsavgift enligt bi-

laga A, punkt 1.6 och 1.7. 

 

Beviljas uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall under en period av minst tre månader och 

maximalt två år utgår fast avgift enligt bilaga A, punkt 1.1. För fritidshus gäller motsvarande 

om uppehållet avser hela hämtningsperioden. Ansökningsavgift enligt bilaga A, punkt 3, utgår i 

samband med behandlingen av ansökan om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall. 

 

Beviljas befrielse från skyldigheten att lämna kärl- och säckavfall utgår fast avgift enligt bilaga 

A, punkt 1.1. 



 

 

 

Beviljas befrielse från skyldighet att lämna kärl- och säckavfall på grund av att fastigheten är 

obebodd, byggnad som inte utnyttjas, under icke begränsad tid utgår ingen renhållningsavgift. 

 

2.13 

I särskilda fall kan VafabMiljö Kommunalförbund besluta om avgiftsbefrielse eller avgiftsre-

duktion om det föreligger särskilda skäl. De grunder som anges i 27 kap 5§ Miljöbalken ska 

därvid beaktas.  

 

 

3 Abonnemangstyper för hämtning av hushållsavfall exkl. slam och latrin 

 

3.1 

I Västerås kommun finns två olika abonnemang för hämtning av hushållsavfall: 

 

Källsorterat innebär att hushållen sorterar sitt avfall och placerar allt matavfall och restavfall i 

skilda behållare. Respektive behållare töms minst varannan vecka.  

 

Osorterat innebär att hushållen ej sorterar sitt matavfall och placerar allt hushållsavfall i en be-

hållare. Behållaren töms minst varannan vecka. 

 

Avgifter utgår enligt bilaga A. 

 

3.2 

Budning tillämpas för extra tömning av behållare, hämtning av återvinningsmaterial, grovavfall 

eller annat skrymmande avfall samt kyl- och frysskåp. Avgifter utgår enligt bilaga A, punkt 2. 

 

 

4 Latrinhämtning 

Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden, v. 18-39. 
Därutöver kan hämtning beställas genom budning. 
I avgiften ingår ett kärl per hämtning. 
 

 

5 Slamhämtning 

 

För tömning av slutna tankar och slamavskiljare till enskilda avlopp inklusive alla arbetsmo-

ment vid hämtningen, transport till reningsverk eller annan godkänd tömningsplats samt slutlig 

behandling av slammet utgår avgifter enligt bilaga B. 

 

För tömning av fettavskiljare och matavfallskvarnar utgår avgifter enligt bilaga B samt behand-

lingsavgifter enligt bilaga D. 

 

  

6 Uthyrning och tömning av behållare för grovavfall mm 

 

För uthyrning och tömning av behållare för rullflaks- och containertömmande fordon utgår av-

gifter enligt bilaga C. 

 



 

 

BILAGA A   
 
Tåxör fö r hå mtning åv hushå llsåvfåll exkl. slåm 
öch låtrin 

Samtliga priser är inklusive nu gällande mervärdesskatt.  

 

 

1 Hämtning av hushållsavfall 

Taxan för hämtning av hushållsavfall är uppdelad i en fast årsavgift och en rörlig årsavgift.  

 

Den fasta årsavgiften baseras på antal hushåll och typ av fastighet eller om det bedrivs någon 

övrig verksamhet i fastigheten. I avgiften ingår de kostnader som uppstår i avfallshanteringen 

oavsett hur mycket avfall som hämtas vid fastigheten. Den fasta avgiften påverkas bland annat 

av kostnader för ledning, administration, myndighetsutövning, planering, registerhållning, fak-

turering, information och utveckling. Dessutom ingår här hushållens kostnader för Återbruken, 

investeringar och driftskostnader för anläggningar för behandling av avfall samt miljöskydds-

kostnader vid Gryta avfallsstation.  

 

Den rörliga årsavgiften påverkas av fastighetsinnehavarens abonnemangsval, behållarstorlek, 

servicenivå, hämtningsintervall mm. I avgiften ingår de kostnader som uppstår i avfallshante-

ringen vid själva hämtningen av avfall vid fastigheten till exempel kostnader för behållare, töm-

ning, transporter, förbränning, kompostering, rötning, och deponering. 

 

1.1 Fast avgift 

Fast avgift tas ut för nedanstående abonnentkategorier enligt följande:  

  

Kategori Årsavgift per hushåll 

Hushåll i flerbostadshus           971 

Hushåll i småhus 1640 

Fritidshus 856 

Kolonilott 704 

Verksamheter 901 

Verksamheter, sommar 462 

 

 

 

  



 

 

1.2 Hämtningsavgift exklusive eventuellt tillägg för dragavstånd.  

Avgift per år vid hämtning varannan vecka: 

 

Abonnemang Avfallstyp Årsavgift SEK 

Källsorterat Matavfall   

  120-140 l 242 

  190-240 l 358 

  300-400 l 502 

  Restavfall  

  120-140 l 774 

  160-190 l 958 

  210-240 l 1144 

  300-400 l 1594 

  600-660 l 2426 

Osorterat Osorterat avfall  

  120-140 l 4066 

  160-190 l 4563 

  210-240 l 5290 

  300-400 l 7161 

  600-660 l  10511 

 

 

1.3 Hämtningsavgift för bottentömmande behållare  

Till nedanstående avgifter tillkommer fast avgift per hushåll. Behållare tillhandahålls och un-

derhålls av fastighetsägaren.  

 

Avfallstyp Behållarvolym liter Årsavgift SEK     

    26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Matavfall 800 982 1964 3927 

Matavfall 1300 1617 3234 6468 

Restavfall 800 2426 4909 9818 

Restavfall 1300 3581 7161 14322 

Restavfall 2200 5660 11319 22638 

Restavfall 3000 7508 15015 29915 

Restavfall 5000 12128 24140 48279 

Osorterat 800 10511 21021 42042 

Osorterat 1300 12474 24948 49896 

Osorterat 2200 16055 31994 64103 

Osorterat 3000 19173 38346 76692 

Osorterat 5000 28017 54054 108108 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 Tillägg för dragavstånd 

Dragavståndstillägg debiteras för behållare med manuell tömning. Avgiften är årlig och beräk-

nas enligt nedan:  

 

Dragavstånd 
Avgift per kärl och hämt-

ningstillfälle 

0-10 meter 23 

>10-50 meter 68 

 

Vid abonnemang Källsorterat för småhus måste båda kärlen ha samma dragavstånd. 

 

Undantag: för 400-660 liters kärl för Restavfall och Osorterat avfall tas ingen avgift ut för 0 – 

10 meters dragväg. 

 

1.5 Komprimerade kärl 

För komprimerade kärl utgår hämtningsavgift enligt nedan. Samtliga avgifter är exklusive be-

hållarkostnad och gäller per hämtningstillfälle. Nytecknande av abonnemang för komprimerade 

kärl kommer inte att medges. 

 

Avfallstyp Antal tömningar per år Årsavgift SEK 

Restavfall 52 10164 

  104 23216 

  156 34766 

Osorterat 52 33611 

  104 76923 

  156 115269 

 

Fasta avgifter utgår enligt 1.1.   

 

1.6 Alternativa hämtningsintervall 

Vid andra hämtningsintervall än varannan vecka (26 gånger per år) multipliceras den rörliga 

avgiften enligt 1.2 med följande faktorer: 

 

Intervall (hämtningar/år) Faktor 

2 0,2 

4 0,28 

13 0,5 

52 2,06 

104 4,13 

156 6,44 

208 8 

260 10,5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.7 Delårsabonnemang  

Vid delårsabonnemang sker normalt hämtning varannan vecka från och med vecka 18 till och 

med vecka 39. Rörlig avgift enligt punkt 1.2 multipliceras med nedanstående faktorer, bero-

ende på aktuellt hämtningsintervall. Fast avgift enligt punkt 1.1. 

 

Intervall (hämtningar/år) Faktor 

1 0,12 

2 0,18 

5 0,32 

10 0,6 

20 1,24 

40 2,48 

 

1.8 Avdrag – flera kärl 

Vid hämtning av mer än en behållare för restavfall per hämtningstillfälle och hämtningsställe 

avgår 210 kr/år och efterföljande behållare vid fjortondagarshämtning. Avgiften anpassas vid 

annat hämtningsintervall. 

 

1.9 Taxa för gemensamhetslösningar med individuell fakturering 

Då fler än fyra hushåll nyttjar gemensamma behållare utan att gemensam fakturering kan till-

lämpas debiteras rörliga avgifter enligt följande: 

 

Abonnemang Årsavgift exkl skåp SEK Årsavgift inkl skåp SEK 

Källsorterat 688 919 

Källsorterat, sommar  444 675 

 

Observera att fast avgift enligt punkt 1.1 tillkommer. 

 

2 Budning 

För extra hämtning (budning) av avfall är avgiften följande:  

Kategori Avgift Enhet 

Bioavfall i kärl 120-400 l 121 SEK/kärl 

Osorterat avfall/restavfall i kärl 120-600 l 242 SEK/kärl 

Lösa säckar/överfullt kärl vid ordinarie tömning 242 SEK/säck eller kärl  

Budning lösa säckar 242 SEK/säck 

Kyl- & frysskåp 242 SEK/st 

Återvinningsmaterial, el-avfall, grovavfall eller 

annat skrymmande avfall från hushåll1) 
520 SEK/tillfälle 

Timdebitering 2) 825 SEK/tim 

1) Gäller för mängder upp till 1 m3. Maximal vikt och längd per kolli är 50 kg och 2 meter.  

2) För hämtning inne i byggnaden tillkommer kostnaden för den tid det tar att bära ut avfallet/åter-

vinningsmaterialen, kyl- eller frysskåpet till fordonet.  



 

 

 

3 Ansökningsavgift 

Vid ansökan om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall samt förlängt hämtningsintervall 

utgår avgift med 347 kr per anmälan/ansökan.  

 

För anmälan om delad behållare med närboende och för abonnemangsändringar utgår ingen av-

gift. Abonnemangsändringar gäller i minst 6 månader.  

 

 

4 Felsorteringsavgift 

Felsorteringsavgift på 347 kr per behållare utgår då avfallet inte sorterats enligt de regler som 

gäller för aktuellt abonnemang.  



 

 

BILAGA B   
 
Tåxör åvseende tö mning åv slåm frå n enskildå 
åvlöppsånlå ggningår, fettåvskiljåre, måtåvfålls-
kvårnår, töålettånlå ggningår såmt låtrin 

Samtliga priser är inklusive nu gällande mervärdesskatt.  

 

Följande avgifter utgår för tömning av slamavskiljare, slutna tankar, fettavskiljare, matavfalls-

tankar samt mobila toaletter. Avgifterna för enskilda avloppsanläggningar och toaletter inklu-

derar behandlingsavgifterna. För tömning av fettavskiljare och matavfallskvarnar utgår även 

behandlingsavgift enligt bilaga D. 

 

Avgift för regelbunden tömning tillämpas i de fall då tömningen ingår i planerad körtur, det vill 

säga tömningsbehov och intervall har fastställts i förväg. 

 

Tjänst/Anläggning Avgift SEK 

Slamavskiljare och slutna tankar   

Regelbunden tömning tankvolym ≤ 3 m3 1260 

Regelbunden tömning tankvolym > 3-6 m3 1733 

Tillägg för tankvolym > 6 m3, per m3 441 

Fettavskiljare   

Regelbunden tömning tankvolym ≤ 3 m3 640 

Regelbunden tömning tankvolym > 3-6 m3  903 

Tillägg för tankvolym > 6 m3, per m3 178 

Matavfallskvarn   

Regelbunden tömning tankvolym ≤ 5 m3 809 

Budning (tillägg till ovanstående avgifter)   

Extra tömning inom 5 arbetsdagar 210 

Akut tömning, samma dag som lagd order, vardagar 

07.00-16.00 
809 

Akut tömning, samma dag som lagd order, vardags-

kvällar efter kl. 16.00 4830 

Akut tömning, samma dag som lagd order, helger 5670 

Bomkörning   

Tömning förhindras till följd av att tömningsobjekt 

inte varit tillgängligt 
404 

Slanglängd   

Tillägg för slanglängd mer än 40 meter. Avgift per på-

börjat 10-tal meter                                                                    115 

 

 



 

 

Taxa för tömningar av toaletter har tagits bort, då några sådana tjänster inte längre finns kvar eller tillämpas  

Motsvarande tabell från tidigare års taxedokument har därför tagits bort i detta dokument. 

 

 

Latrinhämtning  Avgift SEK 

Budning, per kärl 619 

Abonnemang sommar 6 ggr/år  3 716 

Abonnemang sommar 11 ggr/år  6 813 

Akuttillägg 1 243 

Leverans av extra kärl 393 

 



 

 

BILAGA C   
 
Tåxör åvseende uthyrning öch tö mning åv cön-
tåiner fö r grövåvfåll mm 

Samtliga priser är inklusive nu gällande mervärdesskatt.  

 

Avgifter för uthyrning och tömning av behållare för rullflaks- och containertömmande fordon. 

Avgifterna anges i kr exkl. behandlingsavgifter men inkl. nu gällande mervärdesskatt.  

 

Container 
Volym 

m3 
Årsavgift SEK Dygnsavgift SEK 

Utställnings-

avgift 

Tömnings- 

/Hemtagnings-

avgift SEK 

   Långtidshyra Korttidshyra**     

Rullflak 35-38 17420 61 587 1098 

Rullflak 17-30 16465 53 587 1098 

Frontlastarcontainer* 4-8 2863 - 587 400 

Liftdumper öppen 4-10 4058 15 587 846 

Liftdumper täckt 4-10 4058 15 587 846 

 

*) Avser endast långtidsuthyrning. 

**) Korttidshyra tillämpas under 30 dagar hyrestid 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA E 
 
Tåxör åvseende ö vrigå kringtjå nster öch prö-
dukter 

Samtliga priser är inklusive nu gällande mervärdesskatt.  

 

Utrustning köp SEK per st 

Pappersäck 125 liter. 50st/bunt 272 

Pappersäck 160 liter, 50 st/bunt 295 

Pappersäck 240 liter, 50 st/bunt 369 

Pappersäck 350 liter, 25 st/bunt 234 

Plastsäck 240 liter, 10 st/rulle 73 

Plastsäck 240 liter, 90 st kartong 913 

Hållare för matavfallspåsar i soprum 578 

Hållare för 22 liters matavfallskasse 121 

Batteribox inklusive stativ 913 

Nyckel till sopskåp 51 

Ställning till 45 liters kompostsäck 1364 

Ställning till 45 liters matavfallssäck och 240 liters 

plast-/pappersäck 
1983 

Pris för latrinkärl har tagits bort. Det ingår i abonnemanget    

Utrustning hyra Årshyra SEK 

Skåphyra trä, 3 luckor 5371 

Skåphyra polyplank, 2 luckor 4043 

Skåphyra polyplank, 3 luckor 5371 

Abonnemang batteribox 242 

Kärlhyra 120-190 liter 242 

Kärlhyra 210-370 liter 428 

Kärlhyra 600-660 liter 836 

Övriga tjänster SEK 

Kärltvätt per kärl 174 

Tvätt av golv i soprum 1805 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


