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1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

 

1.1. Allmänt 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § 

miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport och behandling av avfall 

som utförs av kommunen eller den som kommunen anlitar. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller 

annan miljövänlig avfallshantering stimuleras samt främjar en effektiv hämtning. 

 

1.2. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande 
regler 

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfalls- 

förordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt ren- 

hållningsordningens föreskrifter om avfallshantering för Nyköpings kommun. 

 

1.3. Definitioner 

Fast avgift är avgift som ska finansiera kostnader för administration och plane- 

ring samt kostnader för återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, inform- 

ation och kundtjänst. 

Rörlig abonnemangsavgift är avgift som ska finansiera hämtningskostnader 

såsom kostnader för bl.a. behållare, fordon, bränsle, löner och lokaler. Den rör- 

liga avgiften ska även täcka behandlingskostnader såsom kostnader för för- 

bränning med energiutvinning, biologisk behandling samt omlastnings- och 

transportkostnader. 

En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, 

utom fastigheter för fritidshus, det vill säga villor, radhus, kedjehus och parhus 

för permanentboende. 

Fritidshus är fastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt. 

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Verksamheter är fastigheter där det uppstår avfall som till sin art och samman- 

sättning liknar avfall från hushåll, exempelvis skolor, förskolor, restauranger, 

sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m.m som inte utgörs av 

boende. 

Gemensam avfallsbehållare är när två eller tre en- och tvåbostadshus eller fri- 

tidshus delar på ett abonnemang. 

Gemensam avfallslösning är när fler än tre en- och tvåbostadshus eller fri- 

tidshus delar på ett abonnemang. 

Budning är beställning vid varje enskild tömning. Avgift betalas per tömning. 
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Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall. 

Kbm är förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och 

slam. 

I övrigt gäller samma definitioner som i renhållningsordningen för Nyköpings 

kommun. 

 

1.4. Betalningsskyldig, betalningsmottagare och ändringar 

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för ak- 

tuell avfallshantering. Avgiften ska betalas till Nyköpings kommun. 

I enlighet med kommunens renhållningsordning har renhållningen i Nyköpings 

kommun rätt att ändra abonnemangsvillkor om det är återkommande problem 

med överfull eller för tung behållare. 

Vid ägarbyte ska säljaren ta kontakt med Nyköpings kommun månaden innan 

ägarbytet sker för att få en överlåtelseblankett som kan skrivas under av sälja- 

ren och köparen. Blanketten lämnas in till Nyköpings kommun snarast efter äg- 

arbytet trätt i kraft. 

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på 

grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte an- 

vänts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade 

sättet. 

 

1.5. Fast avgift 

Fast avgift tas ut per hushåll i bebyggda fastigheter och alla verksamheter där 

det uppstår avfall under kommunalt ansvar, se tabell i kapitel 2.1. I tabellen 

anges avgiften per hushåll och verksamhet. 

 

1.6. Abonnemang för en- och tvåbostadshus samt fritidshus 

Nyköpings kommun tillhandahåller kärl för matavfall samt restavfall. De alterna- 

tiv med avseende på storlek på kärl och tömningsintervall som erbjuds visas i 

tabell A1 och tabell A2 för en- och tvåbostadshus och i tabell B1 och tabell B2 

för fritidshus. 

I abonnemang enligt tabell A1 och tabell B1 ingår ett 140 liter kärl för matavfall 

och påsar att lägga matavfall i. Påsar avsedda för matavfall ingår även i abon- 

nemang enligt tabell B2. Påsar hämtas på av kommunen anvisad plats. 

 

1.7. Abonnemang för flerbostadshus 

Nyköpings kommun tillhandahåller kärl, med storlekar mellan 140 liter och 660 

liter, eller container för restavfall, se tabell C1 för kärl respektive tabell C2 för 

container. Avfall får inte komprimeras i kärl. 

Om fastighetsinnehavaren väljer att använda underjordsbehållare köps sådan in 

och installeras av fastighetsinnehavaren. För avgifter se tabell C3 och tabell C4. 
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I abonnemang för flerbostadshus ingår 140 liter kärl för matavfall och påsar av- 

sedda för att lägga matavfall i. Dessa påsar hämtas på av kommunen anvisad 

plats. 

Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan välja mellan tre olika typer av 

abonnemang med kärl, se tabell C1. 

Valet av abonnemang påverkas av antal hushåll, kärlvolym, tömningsfrekvens 

och på hur bra restavfallet sorteras. 

• Abonnemang Guld definieras som mindre än 40 liter restavfall per lä- 

genhet och vecka. 

• Abonnemang Silver definieras som mellan 40-70 liter restavfall per lä- 

genhet och vecka. 

• Abonnemang Brons definieras som mer än 70 liter restavfall per lägen- 

het och vecka. 

 

1.8. Abonnemang för verksamheter 

Nyköpings kommun tillhandahåller kärl eller container för restavfall samt kärl för 

matavfall, se tabell D1 för kärl respektive tabell D4 för container. I abonnemang 

enligt dessa tabeller ingår ett 140 liter kärl för matavfall. Abonnemang med fler 

kärl för matavfall kan tecknas med avgifter enligt tabell D2. Avfall får inte kom- 

primeras i kärl. 

Verksamheter kan även välja att använda underjordsbehållare eller komprima- 

tor, se tabell C3 eller tabell C4 för underjordsbehållare samt tabell D5 för kom- 

primator. Dessa behållare köps in och installeras av fastighetsinnehavaren. 

Fastighetsinnehavare med verksamheter där det uppstår stora mängder matav- 

fall, har möjlighet att själva köpa och installera matavfallskvarn kopplad till slu- 

ten tank för matavfall. Avgifter för tömning av matavfall i tank anges i tabell D3. 

Påsar avsedda för matavfall ingår i abonnemang för verksamheter. Dessa på- 

sar hämtas på av kommunen anvisad plats. Övriga innerpåsar för avfall ingår 

inte i abonnemang för verksamheter. 

 

1.9. Tilläggstjänster 
 

Gångavståndstillägg 

Kärl ska normalt placeras vid tomtgräns, senast kl. 06.00 på tömningsdagens 

morgon. Om kärlet ska hämtas inne på fastigheten, eller om annan plats över- 

enskommits där tömningsfordonet inte kan stanna intill kärlet, tillkommer avgift 

för gångavstånd, se tabell E1 för samtliga typer av fastigheter. Detta är en till- 

äggstjänst som bara utförs om den ingår i valt abonnemang eller på annat sätt 

är beställd i förväg. Avståndet räknas från tömningsfordonets ordinarie stopp- 

ställe till avfallsbehållaren. 

Avgift betalas för gångavstånd längre än sju meter enligt tabell E1. 
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Av arbetsmiljöskäl medges inte nya abonnemang med gångavstånd som övers- 

tiger 10 meter för 660 liters kärl och 20 meter för övriga kärl. 

Nyköpings kommun avgör i samråd med fastighetsinnehavaren om kärlet ska 

placeras på annat sätt än vid tomtgräns. 

 

Extratömning 

Kunder med abonnemang kan beställa extra tömning. Extra tömning beställs 

hos Nyköpings kommun och sker inom tre arbetsdagar från beställning. 

Om ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av omständigheter som 

abonnenten råder över (t ex snöröjning eller andra hinder på vägen) uteblir 

tömningen. Efter särskild beställning, och när avfallsinnehavaren rättat till pro- 

blemet, kan en extra tömning utföras. 

Vid tillfälligt stora avfallsmängder kan antingen en extra tömning beställas eller 

extra säck hämtas efter särskild beställning mot avgift. Extra säck tas med vid 

nästa ordinarie hämtning, se tabell F1 eller tabell F2. 

Extra tömning av container, underjordsbehållare, komprimator eller matavfall- 

stank jämställs med budad hämtning. 

 

Returpapper 

Returpapper kan lämnas kostnadsfritt vid kommunens återvinningsstationer 

som finns angivna på Nyköpings kommuns hemsida. 

Returpapper kan också hämtas vid tomtgräns av den insamlare som Nyköpings 

kommun har avtal med. Se Nyköpings kommuns hemsida eller ta kontakt med 

renhållningen i Nyköpings kommun för mer information. Denna tjänst beställs 

direkt från insamlaren och utförs enligt överenskommelse med denne. Avgiften 

får maximalt uppgå till belopp enligt tabell G1 eller tabell G2 och betalas direkt 

till insamlaren enligt dennes rutiner. 

 

Grovavfall 

Hushåll kan lämna grovavfall vid någon av de bemannade återvinningscen- 

tralerna. Dessutom kan grovavfall även hämtas efter beställning, mot en sär- 

skild avgift, se tabell I1 eller tabell I2. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar 

väg. 

Verksamheter kan lämna mindre mängder grovavfall vid Björshults återvin- 

ningscentral. Dessutom kan grovavfall även hämtas efter beställning, mot en 

särskild avgift, se tabell I2. 

Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall kan beställas enligt tabell I3. 

Trädgårdsavfall hämtas i 190 liters kärl enligt erhållet fastställt schema under 

perioden vecka 14–45. Kärlet ska placeras vid tomtgräns senast 06.00 första 

vardagen den aktuella hämtningsveckan. 
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Latrin 

Latrin får komposteras på den egna fastigheten efter anmälan till Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. Har en anmälan inte gjorts ska hämtning av latrin 

beställas, se tabell J1. Latrin hämtas i 23 liters engångsbehållare som ska pla- 

ceras vid fordonets upphämtningsplats. Behållaren ska märkas med bifogad 

klisteretikett. När latrinbehållaren hämtas lämnas samtidigt en ny behållare. 

Hämtningen utförs inom en vecka efter beställning. 

 
Slam från små avloppsanläggningar 

Abonnemang tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slamavskiljare, 

sluten tank och minireningsverk för toalettavlopp och BDT-avlopp (köksbrunn). 

Tömning kan även utföras på budning. För avgifter se tabell K1, tabell K2, tabell 

K3 eller tabell K5. Avgifterna gäller även om tömning sker med båt istället för 

slambil. 

De avgifter som anges i tabellerna gäller vid maximalt 20 meter slang mellan 

fordonets anslutningspunkt och botten på den anläggning som ska tömmas. Vid 

längre slanglängd tas extra avgift enligt tabell K6. 

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning 

kan ske genom slamsugning. Anläggningen ska vara lättillgänglig för tömning 

och fri från hinder. Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen. 

Om ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av hinder som dessa 

uteblir tömningen. Efter särskild beställning, och när avfallsinnehavaren rättat till 

problemet, kan en extra tömning utföras. Om framgrävning eller handräckning 

då ändå behövs utgår avgift enligt tabell K6. 

Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen 

så att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil. Avgifter för töm- 

ning av fosforfällor anges i tabell K4. 

 

Fettavskiljare 

Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och 

ska samlas in genom kommunens försorg. Tömning beställs hos Nyköpings 

kommun, se tabell L1. 

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av fettavskil- 

jare. Tömning kan även utföras på budning. 

De avgifter som anges i tabellen gäller vid maximalt 20 meter slang mellan for- 

donets anslutningspunkt och botten på den anläggning som ska tömmas. Vid 

längre slanglängd tas extra avgift enligt tabell K6. 
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1.10. Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsord- 
ning 

 
Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens renhållnings- 

ordning. 

 

Gemensam avfallsbehållare 

Två eller tre en- och tvåbostadshus eller fritidshus kan dela på ett gemensamt 

avfallskärl för restavfall, max 370 liter, och ett gemensamt avfallskärl för matav- 

fall, 140 liter. Fastighetsinnehavarna delar då på den rörliga abonnemangsavgif- 

ten och varje hushåll betalar en fast avgift. Respektive fastighetsinnehavare får 

faktura på sin fasta avgift och sin andel av den rörliga abonnemangsavgiften, se 

tabell A1 för en- och tvåbostadshus och tabell B1 för fritidshus. 

 

Gemensam avfallslösning 

Fler än tre en- och tvåbostadshus eller fritidshus i en förening med en faktura- 

mottagare kan dela på ett eller flera större kärl eller annan typ av behållare för 

restavfall. I detta fall gäller fast avgift per hushåll i samfällighetsförening eller 

motsvarande, enligt tabell i kapitel 2.1. 

En- och tvåbostadshus i en förening kan välja på kärlstorlekar för restavfall mel- 

lan 140 liter och 660 liter, se tabell C1 för valbara abonnemang. En förening kan 

också välja container för restavfall, se tabell C2. Om en förening för en- och 

tvåbostadshus väljer att använda underjordsbehållare köps sådan in och instal- 

leras av föreningen, se tabell C3 och tabell C4 för valbara abonnemang. 

Fritidshus i en förening kan välja på kärlstorlekar mellan 370 liter och 660 liter, 

se tabell B1. En förening kan också välja container för restavfall, se tabell C2. 

Avfall får inte komprimeras i kärl. 

I abonnemang för gemensam avfallslösning ingår 140 liter kärl för matavfall och 

påsar avsedda för att lägga matavfall i. Dessa påsar hämtas på av kommunen 

anvisad plats. 

 

Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall och slam 

Vid uppehåll i hämtning debiteras fast avgift, men ej rörlig tömnings- och be- 

handlingsavgift, under aktuell period. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att 

ansöka om uppehåll hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Hemkompostering och förlängt tömningsintervall för restavfall 

För hemkompostering krävs att en anmälan lämnats in och godkänts av Miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden. I samma anmälan kan du även ange om du 

önskar befrielse från kärl för matavfall. 
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Förlängt tömningsintervall med tömning en gång per kvartal för restavfall kan 

medges om allt matavfall sorteras ut och hemkomposteras. För kvartalstömning 

krävs att en ansökan har lämnats in och godkänts av Miljö- och samhällsbygg- 

nadsnämnden. Det innebär att enbart restavfall hämtas. De alternativ med av- 

seende på storlek på kärl och tömningsintervall som erbjuds visas i tabell A2 för 

en- och tvåbostadshus. 

 
Befrielse 

Vid särskilda skäl kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansöka 

om befrielse från skyldigheten att lämna avfall under kommunalt ansvar till 

kommunen. Vid befrielse från skyldigheten att lämna avfall till kommunen ska 

fast avgift betalas enligt tabell i kapitel 2.1. 

 

1.11. Felsorteringsavgift 

Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat enligt 

anvisningar har Nyköpings kommun rätt att debitera en felsorteringsavgift enligt 

tabell M2. 

 

1.12. Särskilda avgifter 

Vid ändring av abonnemang som innebär att behållare ska bytas ut eller hämtas 

in tas avgift enligt tabell M1. För hämtning med andra metoder än de som är 

beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad 

som är normalt debiteras avgift per timme, enligt tabell M3. Vid behov får ren- 

hållningen i Nyköpings kommun besluta om tillfälliga avgifter baserat på själv- 

kostnad för tjänsten. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att ta ut en avgift för att 

behandla ansökningar gällande renhållning. 
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2. AVGIFTSDOKUMENT 
Taxan för avfall under kommunalt ansvar är uppdelad i en fast avgift och en rörlig 

abonnemangsavgift. Alla priser är inklusive moms. 

 

 
 
 

2.1. Fast avgift 

Observera att rörlig abonnemangsavgift tillkommer beroende på typ och storlek 

av behållare samt tömningsfrekvens! 

Fast avgift, kr per år: 
 

Fastighet/verksamhet Avgift 
kr per år 

En- och tvåbostadshus, kr per hushåll 1 311 kr 

Fritidshus, kr per hushåll 711 kr 

Flerbostadshus, kr per lägenhet 161 kr 

Verksamheter, kr per verksamhet 1 311 kr 

En- och tvåbostadshus i samfällighetsförening el- 
ler motsvarande, kr per hushåll 

776 kr 

Fritidshus i samfällighetsförening eller motsva- 
rande, kr per hushåll 

428 kr 

Årsavgift = fast avgift per hushåll eller verksamhet + rörlig abonnemangsavgift + 
eventuella avgifter för tilläggstjänster. 
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2.2. Rörliga abonnemangsavgifter 
Rörliga abonnemangsavgifter för mat- och restavfall i kärl, säck, container eller 

andra behållare. Fast avgift enligt tabell i kapitel 2.1 tillkommer. 
 

 

A Valmöjligheter för permanentboende i en- och tvåbostadshus 

Angivna avgifter gäller när kärl placeras vid fordonets upphämtningsplats, max 

7 meter från tomtgräns. Där tömning med sidlastande fordon används ska upp- 

ställning ske enligt instruktion från kommunen. Vid längre avstånd tillämpas 

gångavståndstillägg enligt tabell E1. 

Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang. För gemensam avfalls- 

lösning kan fler kärl för matavfall ingå. 

Fler än tre en- och tvåbostadshus med gemensam avfallslösning kan välja kärl- 

storlekar mellan 140 liter och 660 liter, se tabell C1 för valbara abonnemang. 

För abonnemang med container se tabell C2 och för underjordsbehållare se ta- 

bell C3 eller C4. 

Fast avgift enligt tabell i kapitel 2.1 tillkommer. 

A1 Abonnemang en- och tvåbostadshus 
 

Behållarstorlek 
Kärl, liter 

 
Restavfall+Matavfall 

Restavfall 

Antal tömningar 

per år 

Matavfall 

Antal tömningar 

per år 

Avgift 

kr per år 

80* + 140 12 26 230 kr 

80* + 140 26 26 497 kr 

140 + 140 12 26 497 kr 

140 + 140 26 26 1 136 kr 

240 + 140 26 26 2 328 kr 

370 +140 26 26 5 384 kr 

370 + 140 52 52 12 918 kr 

*Kärl på 80 liter gäller endast för kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna. 

Information om vad som gäller för de olika typerna av abonnemang finns i kapi- 
tel 1.6-1.10. 
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A2 Abonnemang Kvartalstömning 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i en- och tvåbostadshus och 

som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan 

välja abonnemang med tömning en gång per kvartal. 
 

Behållarstorlek 
för restavfall 
Kärl, liter 

Antal tömningar 

per år 

Avgift 

kr per år 

80* 4 66 kr 

*Kärl på 80 liter gäller endast för kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna. 

 
 

B Valmöjligheter för fritidshus 

Från fritidshus sker hämtning under perioden vecka 19–40. 

Angivna avgifter gäller när kärl placeras vid fordonets upphämtningsplats, max 

7 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas gångavståndstillägg enligt 

tabell E1. 

Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang. För gemensam avfalls- 

lösning kan fler kärl för matavfall ingå. 

Fler än tre fritidshus med gemensam avfallslösning kan välja kärlstorlekar mel- 

lan 370 liter och 660 liter. För abonnemang med container se tabell C2. 

Fast avgift enligt tabell i kapitel 2.1 tillkommer. 

 
 

B1   Abonnemang för fritidshus 
 

Behållarstorlek 
Kärl, liter 

 
Restavfall+Matavfall 

Restavfall 

Antal tömningar 

per år 

Matavfall 

Antal tömningar 

per år 

Avgift 

kr per år 

Hämtning var fjärde vecka 

80* + 140 6 11 102 kr 

140 + 140 6 11 323 kr 

Hämtning varannan vecka 

80* + 140 11 11 323 kr 

140 + 140 11 11 570 kr 

240 + 140 11 11 1 255 kr 

370 + 140 11 11 1 915 kr 

660** + 140 11 11 2 752 kr 

Hämtning varje vecka 

660** + 140 22 22 6 603 kr 
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*Kärl på 80 liter gäller endast för kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna. 

** Gäller enbart för förening med fler än tre fritidshus med gemensam avfallslösning enligt kapi- 

tel 1.10. 

 
B2   Ö-abonnemang fritidshus 

Boende på ö utan fast vägförbindelse lämnar avfall vid anvisad gemensam 

upphämtningsplats på fastland. 
 

Behållarstorlek Avgift 

kr per hushåll och år 

Del i gemensamma behållare på 
land för restavfall respektive matav- 
fall. 

149 kr 

 

C Valmöjligheter för flerbostadshus 

Angivna avgifter gäller när kärl placeras vid fordonets upphämtningsplats, max 

7 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas gångavståndstillägg enligt 

tabell E1. 

Ett eller flera kärl för matavfall, storlek 140 liter, som töms med samma intervall 

som restavfallet, ingår i abonnemanget. 

Valet av abonnemang påverkas av antal hushåll, kärlvolym, tömningsfrekvens 

och på hur bra restavfallet sorteras. 

Avgift per år = (kr per liter) x (volym kärl) x (antal tömningar per år)  

Fast avgift enligt tabell i kapitel 2.1 tillkommer. 

C1   Abonnemang Kärl 

Kärlstorlekar mellan 140 liter och 660 liter finns. Kommunen anpassar antal kärl 

och kärlstorlekar efter behovet. 
 

Antal tömningar per år Abonnemang 

Guld 

< 40 l/hh/v 

Avgift 

kr per liter 

Abonnemang 

Silver 

40-70 l/hh/v 

Avgift 

kr per liter 

Abonnemang 

Brons 

> 70 l/hh/v 

Avgift 

kr per liter 

Varannan vecka 26 0,2127 0,2846 0,3539 

En gång per vecka 52 0,2349 0,3143 0,3915 

Två gånger per 
vecka 

104 0,2812 0,3761 0,4698 

Tre gånger per vecka 156 0,3243 0,4335 0,5404 
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C2 Restavfall i container 

I abonnemanget ingår 140 liter kärl för matavfall som töms med samma intervall 

som restavfallet förutom vid tömning en gång var fjärde vecka, då töms kärlet 

för matavfall varannan vecka. 

Vid säsongsabonnemang där kunden inte väljer att vinterförvara containern och 

utställning och hemtagning sker under samma säsong tillkommer avgift enligt 

nedan. I övriga fall ingår priset för utställning i abonnemangskostnaden. 

Observera att grovavfall inte får läggas i container för restavfall. För hämtning 

av grovavfall, se kapitel 2.3 och tabell I2. 
 

 

Behållar- 
storlek 
kbm 

Utställning 
kr per behål- 

lare 

Hemtagning 
kr per be- 

hållare 

Hyra 
kr per år 

Schemalagd 
Avgift 

kr per töm- 
ning 

Budad 
Avgift 
kr per 
tömning 

3* 956 kr 956 kr 2 393 kr 722 kr 1 292 kr 

6 956 kr 956 kr 2 795 kr 1 441 kr 2 097 kr 

8 956 kr 956 kr 3 179 kr 1 853 kr 2 662 kr 

10* 956 kr 956 kr 3 581 kr 2 331 kr 3 399 kr 

* Container på 3 kbm och 10 kbm gäller endast för kunder som redan har det abonnemanget. 

Går ej att nyteckna. 

 
C3 Underjordsbehållare för restavfall och kärl för matavfall 

Avgiften består av tömningsavgift + behandlingsavgift enligt denna tabell. 

I abonnemanget ingår 140 liter kärl för matavfall som töms med samma intervall 

som restavfallet. 
 

Tjänst Schemalagd* 
Avgift 

Budad 
Avgift 

Tömningsavgift för behållare med restav- 
fall, 0 – 5 kbm, kr per tömning 

537 kr 896 kr 

Behandlingsavgift för restavfall, kr per 
kbm 

125 kr 125 kr 

* Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning två gånger i veckan, en gång varje vecka 

eller en gång varannan vecka. 
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C4   Underjordsbehållare för restavfall och för matavfall 

Avgiften består av tömningsavgift + behandlingsavgift enligt denna tabell. 
 

Tjänst Schemalagd* 
Avgift 

Budad 
Avgift 

Restavfall   

Tömningsavgift för behållare med restav- 
fall, 0 – 5 kbm, kr per tömning 

537 kr 896 kr 

Behandlingsavgift för restavfall, kr per 
kbm 

125 kr 125 kr 

Matavfall   

Tömningsavgift för behållare med matav- 
fall, kr per tömning 

0 kr 0 kr eller 
896 kr** 

Behandlingsavgift för matavfall, kr per 
kbm 

0 kr 0 kr 

* Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning två gånger i veckan, en gång varje vecka 

eller en gång varannan vecka. 

** Vid budning av endast matavfall tas avgift ut, vid budning av restavfall töms båda behållarna 

men ingen avgift tas ut för matavfallet. 

 
 
 

D Valmöjligheter för verksamheter 

Angivna avgifter gäller när kärl placeras vid fordonets upphämtningsplats, max 

7 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas gångavståndstillägg enligt 

tabell E1. 

Matavfall ska sorteras ut. Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per hämtställe där 

det finns abonnemang enligt tabell D1, tabell D4 eller tabell D5 tecknat för 

restavfall. Kärlet för matavfall töms med samma intervall som restavfall förutom 

vid tömning en gång var fjärde vecka, då töms kärlet för matavfall varannan 

vecka. Abonnemang kan tecknas för fler kärl för matavfall och andra tömnings- 

intervall, se tabell D2. 

Vid användning av underjordsbehållare, se tabell C3 eller C4. 

Tömningsintervallen två, tre och fem gånger per vecka kan inte alltid erbjudas. I 

dessa fall kan kärlstorlek eller antal kärl anpassas för att möta behoven. 

Fast avgift enligt tabell i kapitel 2.1 tillkommer. 
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D1 Abonnemang kärl för restavfall 
 

Behållarstorlek 
Kärl, liter 

Antal tömningar 

per år 

Avgift 

kr per år 

Tömning var fjärde vecka 

80* 12 321 kr 

140 12 654 kr 

Tömning varannan vecka 

80* 26 654 kr 

140 26 1 135 kr 

240 26 1 891 kr 

370 26 3 618 kr 

660 26 5 427 kr 

Tömning en gång per vecka 

80* 52 1 423 kr 

140 52 2 339 kr 

240 52 4 286 kr 

370 52 7 291 kr 

660 52 10 585 kr 

160 (säck) 52 3 149 kr 

Tömning två gånger per vecka 

370 104 14 721 kr 

660 104 20 214 kr 

Tömning tre gånger per vecka 

370 156 22 079 kr 

660 156 31 541 kr 

Tömning fem gånger per vecka 

660 260 59 503 kr 

*Kärl på 80 liter gäller endast för kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna. 
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D2 Abonnemang kärl för matavfall 
 

Behållarstorlek 
Kärl, liter 

Antal tömningar 

per år 

Avgift 

kr per år 

Tömning varannan vecka 

140 26 757 kr 

Tömning varje vecka 

140 52 1 560 kr 

240* 52 2 858 kr 

Tömning två gånger per vecka 

140 104 3 210 kr 

240* 104 6 364 kr 

Tömning tre gånger per vecka 

140 156 4 859 kr 

240* 156 8 733 kr 

Tömning fem gånger per vecka 

140 260 9 600 kr 

240* 260 17 350 kr 

*Matavfallskärl på 240 liter gäller endast för kunder som redan har det abonnemanget. Går ej 

att nyteckna. 

 
D3 Avgift vid tömning av matavfall i sluten tank 

Avgiften utgörs av tömningsavgift + behandlingsavgift enligt nedan. För avgifter 

som kan tillkomma se tabell K6. 

Vid tömning av matavfall i sluten tank över 5 kbm debiteras timpris. Minst 1 

timme debiteras och därefter per påbörjad halvtimme. 
 

Tjänst Schemalagd 
Avgift 

Budad 
Avgift 
inom 10 

arbetsdagar 

Tömningsavgift för tank, 0 – 5 kbm, kr 
per tömning 

937 kr 1 456 kr 

Tömningsavgift för tank över 5 kbm, kr 
per timme 

1 213 kr 1 743 kr 

Behandlingsavgift för matavfall, kr per 
kbm 

538 kr 538 kr 
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D4 Abonnemang för restavfall i container** 

Vid säsongsabonnemang där kunden inte väljer att vinterförvara containern och 

utställning och hemtagning sker under samma säsong tillkommer avgift enligt 

nedan. I övriga fall ingår priset för utställning i abonnemangskostnaden. 
 

 

Behållar- 
storlek 
kbm 

Utställning 
kr per behål- 

lare 

Hemtagning 
kr per behål- 

lare 

Hyra 
kr per år 

Schemalagd 
Avgift 

kr per tömning 

Budad 
Avgift 
kr per 
tömning 

3* 956 kr 956 kr 2 393 kr 722 kr 1 292 kr 

6 956 kr 956 kr 2 795 kr 1 441 kr 2 097 kr 

8 956 kr 956 kr 3 179 kr 1 853 kr 2 662 kr 

10* 956 kr 956 kr 3 581 kr 2 331 kr 3 399 kr 

* Container på 3 kbm och 10 kbm gäller endast för kunder som redan har det abonnemanget. 

Går ej att nyteckna. 

** Observera att grovavfall inte får läggas i container för restavfall. För hämtning av grovavfall, 

se kapitel 2.3 och tabell I2. 

 
 

D5 Abonnemang för restavfall i komprimator 

Avgiften utgörs av tömningsavgift + behandlingsavgift enligt nedan. 
 

Tjänst Schemalagd 
Avgift 

Budad 
Avgift, inom 10 

arbetsdagar 

Budad 
Avgift, inom 3 
arbetsdagar 

Tömningsavgift, kr 
per tömning 

956 kr 1 485 kr 2 044 kr 

Behandlingsavgift, 
kr per ton 

Enligt aktuell avgift 
i Taxa för mottag- 
ning av avfall vid 
Björshults avfalls- 

anläggning 

Enligt aktuell avgift 
i Taxa för mottag- 
ning av avfall vid 
Björshults avfalls- 

anläggning 

Enligt aktuell avgift 
i Taxa för mottag- 
ning av avfall vid 
Björshults avfalls- 

anläggning 
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2.3. Tilläggstjänster 

 
E Gångavstånd 

Gångavstånd mäts som enkel väg. 
Avstånd längre än 10 meter får enbart tecknas för kärl mindre än 660 liter. 
Nya abonnemang får inte tecknas med gångavstånd längre än 20 meter. 

 
E1 Abonnemang med gångavstånd 

 

 
Avstånd 

Avgift 
kr per behållare 
och per tömning 

0 – 6 meter 0 kr 

Per påbörjat 7-meters intervall från 7 
meter 

 
549*1,1*(antal intervall) 

* Intervall 7 – 13 meter räknas som första intervallet, 14 – 23 meter är 2 st intervall och så vi- 
dare. 

 

 

F Extratömning 

Kunder med abonnemang avseende avfall i kärl kan beställa extra tömning. 

Tömning sker inom tre arbetsdagar från beställning. 

F1 Extratömning av kärl 
 

Typ av avfallsbehållare Avgift 
kr per behållare och tömning 

Tömning av extra kärl i sam- 
band med ordinarie tömning. 
Gäller flerbostadshus, samfäl- 
ligheter och verksamheter. 

 
 

157 kr 

Extra tömning efter budning, ej 
vid ordinarie tömning 

329 kr 

 
 

F2 Extrasäck vid ordinarie tömning 
 

Typ av avfallsbehållare Avgift 
kr per säck 

160 – 240 liter säck* 121 kr 
* Varje säck får väga max 25 kg och inte vara större än att den går ner i kärlet. 
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G Returpapper 

 
Hämtning av returpapper kan beställas genom att kontakta den insamlare som 
finns anvisad på Nyköpings kommuns hemsida. Avgiften får maximalt uppgå till 
belopp enligt nedan. 

 
G1 Avgift för hämtning av returpapper i kärl 

Avgifterna avser årsabonnemang inkl. kärlhyra. 
 

Behållarstorlek 
Kärl, liter 

Antal tömningar 

per år 

Schemalagd 

Avgift 

kr per år 

Budad 

Avgift 

kr per tömning 

140 12 630 kr 105 kr 

140 26 1 375 kr 105 kr 

140 52 2 735 kr 105 kr 

240 - 370 12 720 kr 105 kr 

240 - 370 26 1 600 kr 105 kr 

240 - 370 52 3 115 kr 105 kr 

660 12 825 kr 105 kr 

660 26 1 830 kr 105 kr 

660 52 3 570 kr 105 kr 

660 104 7 145 kr 105 kr 

 
G2 Avgift för hämtning av returpapper i container 

Avgifterna avser årsabonnemang. Hyra för container tillkommer enligt nedan. 
 
 

Behållarstorlek 
Container, 

kbm 

Antal 
tömningar 

per år 

Hyra 
kr per år 

Schemalagd 
Avgift 

kr per år 

Budad 
Avgift 

kr per tömning 

3 12 2 395 kr 4 510 kr 365 kr 

3 26 2 395 kr 6 805 kr 365 kr 

3 52 2 395 kr 11 060 kr 365 kr 

3 104 2 395 kr 19 570 kr 365 kr 

6 12 2 795 kr 6625 kr 365 kr 

6 26 2 795 kr 11 185 kr 365 kr 

6 52 2 795 kr 17 955 kr 365 kr 

6 104 2 795 kr 28 080 kr 365 kr 

8 12 3 180 kr 7 190 kr 585 kr 

8 26 3 180 kr 11 610 kr 585 kr 

8 52 3 180 kr 19 815 kr 585 kr 

8 104 3 180 kr 36 230 kr 585 kr 
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I Grovavfall 

Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller 

skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att 

samla in i säck eller kärl, exempelvis gamla och trasiga möbler och leksaker. 

I1 Hämtning av löst grovavfall 

Hämtning av löst grovavfall kan beställas. Avgiften består av hämtningsavgift + 

behandlingsavgift. Farligt avfall hämtas inte. 

Avfallet ska kunna hanteras av en person, max 25 kg/kolli och max 2 kbm per 

hämtning. 
 

Tjänst Avgift 

Hämtning av löst grovavfall, tid för lastning 
upp till fem minuter. 

516 kr 

Tillägg per påbörjad 5-minutersperiod för 
lastning utöver fem minuter. 

47 kr per fem minuter 

Behandlingsavgift, per påbörjad kbm. 304 kr per kbm 

 

I2 Grovavfall i lastväxlarflak 

Minsta totala kostnad består av avgift för utställning inklusive hyra upp till sju 

dagar + hemtagning och tömning + behandlingsavgift. Farligt avfall hämtas inte. 
 

Tjänst Avgift 

Utställning, inklusive hyra upp till sju dagar 937 kr 

Hemtagning och tömning 937 kr 

Behandlingsavgift, kr per ton Enligt aktuell avgift i Taxa för 
mottagning av avfall vid 

Björshults avfallsanläggning 

Tömning vid fler än en tömning 1 874 kr/tömning 

Hyra för varje ny påbörjad sjudagarsperiod 317 kr 
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I3 Abonnemang för trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall är löv, fallfrukt, grenar, gräsklipp och kvistar. 

Trädgårdsavfall kan hämtas i 190 liters kärl enligt erhållet fastställt schema un- 

der perioden vecka 14–45. 
 
 

Tjänst Avgift per år 

Tömning av kärl för trädgårdsavfall, 8 gånger 
per säsong, var fjärde vecka. 

776 kr 

 
 

J Latrin 

J1 Hämtning av latrin 
 

Tjänst Avgift 
kr per behållare 

Hämtning av latrin i 23 litersbehållare 302 kr 
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K Slam från små avloppsanläggningar 

I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 20 meter. För avgifter som kan 

tillkomma se tabell K6. 

K1 Avgift för tömning av slamavskiljare, minireningsverk eller sluten 

tank upp till 6 kbm 
 

 

Volym, kbm 
 

Schemalagd 
Avgift 

kr per tömning 

 

Budad Avgift 
kr per tömning, 
inom 10 arbets- 

dagar 

 

Budad Avgift 
kr per tömning, 
inom 3 arbets- 

dagar 

0 – 3 kbm 956 kr 1 485 kr 2 044 kr 

3 – 6 kbm 1 457 kr 1 987 kr 2 546 kr 

 
K2 Avgift för tömning av slamavskiljare, minireningsverk eller sluten 

tank över 6 kbm 

Vid tömning debiteras minst 1 timme och därefter per påbörjad halvtimme. Be- 

handlingsavgift tillkommer. Körtid till fastigheten ingår i avgiften. 
 

Tjänst Schemalagd 
Avgift 

Budad Avgift 
inom 10 arbets- 

dagar 

Budad Avgift 
inom 3 arbets- 

dagar 

Tömningsavgift, kr per 
timme 

1 213 kr 1 743 kr 2 302 kr 

Behandling, kr per kbm 149 kr 149 kr 149 kr 

 
K3 Avgift för tömning av BDT-avlopp (köksbrunn) 

 

Tjänst Samtidig tömning 
Avgift 

kr per tömning 

Endast köks- 
brunn Avgift 
kr per tömning 

Tömning av BDT-avlopp (köksbrunn) 227 kr 661 kr 

 
K4 Avgift för tömning av fosforfälla 

 

Tjänst Schemalagd Avgift 
kr per tömning 

Tömning av fosforfälla, med lös eller förpack- 
ad filtervolym. 

956 kr 
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K5 Avgift för tömning av toalettvagn 

Vid tömning debiteras minst 30 minuter och därefter per påbörjad 15 minuters- 

period. 
 

Tjänst Avgift 

Tömningsavgift, avgift per halvtimme. 607 kr 

 
K6 Tilläggsavgifter 

Tilläggsavgifter kan debiteras för extra tjänster i samband med tömning 
 

Tjänst Avgift 

Slangdragning, vid hinder eller utöver 20 meter. 
Vid slangdragning över 30 meter kan extra be- 
manning komma att krävas, se avgift nedan. 
Ordinarie avgifter tillkommer. 

20-30 meter: 341 kr 
per tillfälle 

30-40 meter: 506 kr 
per tillfälle 

Över 40 meter: 671 
kr per tillfälle 

Framkörningsavgift då tömning inte har kunnat 
utföras på grund av hinder, så kallad 
bomkörning. 

551 kr per tillfälle 

Telefonavisering debiteras då samtal önskas 
före eller efter tömning. 

92 kr per tillfälle 

Beställning av tömning vid bestämd tidpunkt 
(beställning ska ske senast 3 arbetsdagar innan 
tömning). Ordinarie avgifter tillkommer. 

551 kr per tillfälle 

Vid akut tömning inom 24 timmar under ordina- 
rie arbetstid debiteras en utryckningsavgift. 
Abonnemangstaxa för schemalagd tömning till- 
kommer (se slam K1, K2, K3, K5 och fett L1). 

2 205 kr per tillfälle 

Vid akut tömning, eller annat arbete, under icke 
ordinarie arbetstid. Minsta debitering är tre tim- 
mar á 1 444 kr. 

4 332 kr per tillfälle + 
eventuell extra tid 

Extra arbete på plats. Tillämpas exempelvis vid 
framgrävning av lock, spolning och lokalisering 
av brunn. Avser tid på plats, ej körtid till fastig- 
heten. Minsta debitering är tio minuter och där- 
efter per påbörjad 5-minutersperiod. Ordinarie 
avgifter tillkommer. 

101 kr per 
5-minutersperiod 

Extra bemanning. Tillämpas vid behov tex. vid 
lång slangdragning, tunga lock och tryck- 
spolning. Ordinarie avgifter tillkommer. 

497 kr per person 
och timme 
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Vid tömning av fördelningsbrunn då fordonet 
behöver flyttas för att utföra tömning tas avgift 
ut. Ordinarie avgifter tillkommer. 

227 kr per tömning 

 

Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-torsdag kl 06:30-15:30. Helgfri fredag kl 

06:30-13:00. 

 
L Fettavskiljare 

I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 20 meter. För avgifter som kan 

tillkomma se tabell K6. 

 
 

L1 Avgift för tömning av fettavskiljare 
 

 

Volym, kbm 
 

Schemalagd 
Avgift 

kr per tömning, 

 

Budad Avgift 
kr per tömning, 
inom 10 arbets- 

dagar 

 

Budad Avgift 
kr per tömning, 
inom 3 arbets- 

dagar 

0 – 1 kbm 2 124 kr 2 731 kr 3 336 kr 

Kr / kbm över 1 kbm 144 kr 

 

 
M Särskilda avgifter 

 
M1 Administrativa avgifter 

 

Typ av förändring Avgift 
kr per tillfälle 

Vid ändring av abonnemang; 
t.ex. byte av behållare*, eller ge- 
mensam avfallsbehållare gäller 
att ett byte av abonnemang per 
år får göras utan avgift. Därutö- 
ver debiteras avgift per byte och 
per behållare. 

419 kr 

Upplägg av annan fakturamotta- 
gare än fastighetsägaren eller 
den som enligt 1 kap. 5 § fastig- 
hetstaxeringslagen (1979:1152) 
ska anses som fastighetsägare. 

419 kr 

* Avser byte av storlek. Vid byte på grund av att behållaren är trasig utgår ingen avgift. 
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M2 Felsorteringsavgift per tillfälle 

Vid felsortering kommer fastighetsinnehavaren att kontaktas och felet påpekas. 

Vid tredje tillfället faktureras felsorteringsavgift. 
 

 

Typ av fastighet Avgift 

kr per hämtställe 

En- och tvåbostadshus och fritidshus 304 kr 

Flerbostadshus och verksamhet 487 kr 

 

M3   Timpriser 

För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument sker debitering per timme 

samt självkostnadspris för behandling av det aktuella avfallet. Priset bestäms av 

Nyköpings kommun. Nedanstående timpriser tillämpas inom ordinarie arbetstid, 

helgfri måndag-torsdag kl 06:30-15:30. Helgfri fredag kl 06:30-13:00. 
 
 
 

Tjänst Avgift 

Renhållningsfordon med förare, kr per timme 956 kr 

Extra bemanning, kr per person och timme 497 kr 

 


