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1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.

1.1.

Allmänt

Dessa föreskrifter om avgifter har Nyköpings kommun beslutat med stöd av 27 kap. 4 §
miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som
utförs genom kommunens försorg.
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, avfallsförordningen, andra
förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt renhållningsordningens föreskrifter om
avfallshantering för Nyköpings kommun.

1.3.

Definitioner

Fast avgift är avgift som ska finansiera kostnader för administration och planering samt kostnader
för återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, information och kundtjänst.
Rörlig abonnemangsavgift är avgift som ska finansiera hämtningskostnader såsom kostnader för
bl.a. behållare, fordon, bränsle, löner och lokaler. Den rörliga avgiften ska även täcka
behandlingskostnader såsom kostnader för förbränning 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 där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall, exempelvis skolor, förskolor,
restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m m som inte utgörs av
boende.
Budning är beställning vid varje enskild tömning. Avgift betalas per tömning.
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 renhållningsordning för Nyköpings kommun.
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1.4.

Betalningsskyldig, betalningsmottagare och ändringar

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell
avfallshantering. Avgiften skall betalas till Nyköpings kommun.
Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas skriftligt till Nyköpings
kommun. Uppsägning ska ske senast 10 vardagar innan abonnemanget upphör.
Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund av att
avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat
sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

1.5.

Fast avgift

Fast avgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Fasta avgiften betalas för alla lägenheter i enoch tvåbostadshus, fastigheter med fritidshus, alla lägenheter i flerbostadshus och alla
verksamheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall, se tabell i kapitel 2.1. I tabellen
anges avgiften per hushåll och med detta avses avgift per lägenhet på fastigheten.
Fastighetsägaren ansvarar för att ansöka om undantag från fast avgift om fastigheten är obeboelig
eller om ingen verksamhet sker.

1.6.

Abonnemang för en- och tvåbostadshus samt fritidshus

Nyköpings kommun tillhandahåller kärl för matavfall samt restavfall. De alternativ 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, tabell B2 och tabell B3 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 abonnemang enligt tabell B3.

1.7.

Abonnemang för flerbostadshus

Nyköpings kommun tillhandahåller kärl, med storlekar mellan 80 liter och 660 liter, eller container
för restavfall samt kärl för matavfall med storleken 140 liter, se tabell C1 för kärl respektive tabell
C2 för container. Avfall får inte komprimeras i kärl.
Om fastighetsägaren väljer att använda underjordsbehållare, se tabell C3 och tabell C4, köps
sådan in och installeras av fastighetsägaren.
I abonnemang för flerbostadshus ingår 140 liter kärl för matavfall och påsar avsedda för att lägga
matavfall i.
Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan välja mellan tre olika typer av abonnemang med kärl,
se tabell C1. Valet av abonnemang påverkas av storleken på hushållen och beror på hur bra
restavfallet sorteras och styrs av behållarvolym för restavfall per lägenhet i fastigheten enligt
följande:
•

Abonnemang Guld definieras som mindre än 40 liter restavfall per lägenhet och
vecka.
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•

Abonnemang Silver definieras som mellan 40-70 liter restavfall per lägenhet och
vecka.

•

Abonnemang Brons definieras som mer än 70 liter restavfall per lägenhet och
vecka.

I enlighet med kommunens renhållningsordning har renhållaren rätt att ändra abonnemangsvillkor
om det är återkommande problem med överfull eller för tung behållare.

1.8.

Abonnemang för verksamheter

Nyköpings kommun tillhandahåller kärl eller container för restavfall samt kärl för matavfall, se tabell
D1 eller tabell D2 för kärl respektive tabell D5 för container. I abonnemang enligt dessa tabeller
ingår ett kärl för matavfall. Abonnemang med fler kärl för matavfall kan tecknas med avgifter enligt
tabell D3. Avfall får inte komprimeras i kärl.
Verksamheter får välja att använda underjordsbehållare. Avgifter för hämtning och behandling
enligt tabell C3 och tabell C4 tillämpas. Behållaren köps in och installeras av fastighetsägaren.
Fastighetsägare med verksamheter där det uppstår stora mängder matavfall, har möjlighet att
själva köpa och installera matavfallskvarn kopplad till sluten tank för matavfall. Avgifter för tömning
av matavfall i tank anges i tabell D4.
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 tomten, eller om annan plats överenskommits där tömningsfordonet inte kan
stanna intill kärlet, tillkommer avgift för gångavstånd, se tabell E1 för samtliga typer av fastigheter.
Detta är en tilläggstjänst som bara utförs om den ingår i valt abonnemang eller på annat sätt är
beställd i förväg. Avståndet räknas från tömningsfordonets ordinarie stoppställe till
avfallsbehållaren.
Avgift betalas för gångavstånd längre än sju meter.
Av arbetsmiljöskäl medges inte nya abonnemang med gångavstånd som överstiger 10 meter för
660 liters kärl och 20 meter för övriga kärl.
Nyköpings kommun avgör i samråd med fastighetsinnehavaren när kärlet är placerat 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.
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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 problemet, 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 eller matavfallstank jämställs med budad
hämtning enligt tabell C2 eller tabell C3 för flerbostadshus och tabell C3, tabell D4 eller tabell D5
för verksamheter.
Grovavfall
Grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas vid återvinningscentral eller mobil återvinningscentral.
Utöver ovanstående kan grovavfall även hämtas efter beställning, mot en särskild avgift, se tabell
I1 eller tabell I2. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg.
Latrin
Latrin får komposteras på den egna fastigheten efter skriftlig ansökan hos Miljönämnden. Vid
behov kan hämtning av latrin beställas, se tabell J1. Latrin hämtas i 23 liters engångsbehållare
som skall placerad vid hämtningsfordonets uppställningsplats. När latrinbehållaren hämtas lämnas
samtidigt en ny behållare.
Slam
Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slamavskiljare, sluten tank för
toalettavlopp och köksbrunn, med tömning en gång per år, se tabell K1, tabell K2 eller tabell K3.
Hämtning sker antingen vår eller höst och aviseras fyra veckor före tömning.
De avgifter som anges i tabellerna gäller vid maximalt 20 meter slangdragning mellan fordonets
uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd
tas extra avgift enligt tabell K5.
Brunnslock till slamavskiljare får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för tömning.
Behövs framgrävning eller handräckning utgår avgift enligt tabell K5.
Inför tömning av minireningsverk ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning
kan ske genom slamsugning. Avgifter enligt tabell K2 tillämpas.
Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan
ske genom slamsugning eller med kranbil. Avgifter för tömning av fosforfällor anges i tabell K4.
Fettavskiljare
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Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in
genom kommunens försorg. Tömning beställs hos Nyköpings kommun, se tabell L1 eller tabell L2.
Fett kan även hämtas i dunk, max 20 liter, se tabell L3.

1.10.

Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens renhållningsordning.
Gemensam avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning
Två eller tre fastigheter kan dela på ett gemensamt avfallskärl för restavfall, max 370 liter, och ett
gemensamt avfallskärl för matavfall, max 140 liter. Fastighetsinnehavarna delar då på den rörliga
abonnemangsavgiften och varje hushåll betalar en fast avgift. Respektive fastighetsinnehavare får
faktura på sin fasta avgift och sin andel av den rörliga abonnemangsavgiften.
Med gemensam avfallslösning avses när fler än tre hushåll i förening har en fakturamottagare och
dessa delar på ett eller flera större kärl eller annan typ av behållare för restavfall. I detta fall gäller
fast avgift per hushåll i samfällighetsförening, enligt tabell i kapitel 2.1 och rörlig avgift enligt tabell
A1 eller C1 för kärl till villahushåll, tabell B1 för kärl till fritidshus, tabell C2 vid användning av
container eller tabell C3 vid användning av underjordsbehållare.
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin
Vid uppehåll i tömning debiteras fast avgift, men ej rörlig tömnings- och behandlingsavgift, under
aktuell period.
Hemkompostering och förlängt tömningsintervall för restavfall
Längre hämtningsintervall än fyra veckor för restavfall kan medges om allt matavfall
hemkomposteras och om detta är anmält till miljönämnden. Det innebär att enbart restavfall
hämtas. De alternativ med avseende på storlek på kärl och tömningsintervall som erbjuds visas i
tabell A2 för villahushåll och tabell B2 för fritidshus.
Befrielse
Vid befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall 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 att betrakta som normalt debiteras avgift per
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timme, enligt tabell M3. Vid behov får Bygg och tekniknämnden besluta om tillfälliga avgifter
baserat på självkostnad för tjänsten.
Miljönämnden har möjlighet att ta ut en avgift för att behandla ansökningar gällande renhållning.
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2. AVGIFTSDOKUMENT 2016
Taxan för hushållsavfall är uppdelad i en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Alla priser är inklusive moms
Årsavgift = fast avgift per hushåll eller verksamhet + rörlig abonnemangsavgift +
eventuella avgifter för tilläggstjänster.

2.1.

Fast avgift

Observera att rörlig abonnemangsavgift tillkommer beroende på typ och storlek
av behållare!
Fast avgift, kr per år:
Fastighet/verksamhet

Avgift
kr per år

En- och tvåbostadshus, kr per hushåll

1120 kr

Fritidshus, kr per hushåll

608 kr

Flerbostadshus, kr per lägenhet

137 kr

Verksamheter, kr per verksamhet*

1120 kr

En- och tvåbostadshus i samfällighetsförening eller motsvarande, kr per hushåll

663 kr

Fritidshus i samfällighetsförening eller motsvarande, kr per hushåll

366 kr

*Den fasta avgiften ger tillgång till ÅVC (villkor finns på nykoping.se)
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2.2. Rörliga abonnemangsavgifter
Rörliga abonnemangsavgifter för hushållsavfall i kärl, säck, container eller
andra storbehållare. Fast avgift enligt kapitel 2.1 tillkommer.
Information om vad som gäller för de olika typerna av abonnemang finns i kapitel 1.6, kapitel 1.7och kapitel 1.10.

A

Valmöjligheter för permanentboende i en- och tvåbostadshus

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 7 meter från tomtgräns. Där tömning med sidlastande fordon används ska uppställning ske enligt instruktion från Renhållningen. Vid längre avstånd tillämpas gångavståndstillägg enligt tabell E1.
Fler än tre en- och tvåbostadshus med gemensam avfallslösning kan även använda kärl enligt tabell C1, container enligt tabell C2 eller underjordsbehållare
enligt tabell C3.
Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang.
Fast avgift enligt kapitel 2.1 tillkommer.
A1

Abonnemang Sortering

Behållarstorlek
Kärl, liter

Restavfall

Matavfall

Avgift

Antal tömningar
per år

Antal tömningar* per år

kr per år

12

26

196 kr

80 + 140

26

26

424 kr

140* + 140

26

26

971 kr

240* + 140

26

26

1 989 kr

370*+140

26

26

4 599 kr

370* + 140

52

52

11 038 kr

Restavfall+Matavfall
80 + 140

* Gäller endast enskilda hushåll, inte gemensam avfallsbehållare, enligt kapitel 1.10.

A2

Abonnemang Månadstömning och 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 var fjärde vecka eller en gång per
kvartal.
Behållarstorlek
för restavfall
Kärl, liter

Antal tömningar
per år

Avgift
kr per år
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80

B

4

57 kr

Valmöjligheter för fritidshus

Från fritidsfastighet sker hämtning under perioden maj-september.
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 7 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas gångavståndstillägg enligt tabell E1.
Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang.
Fast avgift enligt kapitel 2.1 tillkommer.
B1

Sommarabonnemang

Behållarstorlek
Kärl, liter

Restavfall

Matavfall

Avgift

Antal tömningar
per år

Antal tömningar* per år

kr per år

80 + 140

11

11

275 kr

140 + 140

11

11

486 kr

240 + 140

11

11

1 072 kr

370 + 140

11

11

1 636 kr

660** + 140

11

11

2 351 kr

22

22

5 643 kr

Restavfall+Matavfall
Hämtning varannan vecka

Hämtning varje vecka
660** + 140

* Kunden ska skriftligen anmäla kompostering av matavfall på den egna fastigheten till Miljönämnden.

** Gäller enbart för förening med fler än tre fritidshus med gemensam avfallslösning enligt kapitel 1.10.

B2

Månadshämtning sommar

Fritidsboende som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten
kan välja abonnemang med tömning en gång per månad

Behållarstorlek
för restavfall
Kärl, liter
80

Antal tömningar
per år

Avgift
kr per år

6

86 kr

Kunden ska skriftligen anmäla kompostering av matavfall på den egna fastigheten till
Miljönämnden.

12/26

B3

Ö-abonnemang sommar

Boende på ö utan fast vägförbindelse lämnar avfall vid anvisad gemensam
uppställningsplats på fastland.
Behållarstorlek
Del i gemensamma kärl på land för
restavfall respektive matavfall.

Avgift
kr per hushåll och år
126 kr
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C

Valmöjligheter för flerfamiljshus

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, 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 restavfall, ingår i abonnemang.
Abonnemang Mini, Standard respektive Maxi, beror på dimensionering av behållarvolym för restavfall, se definition i kapitel 1.7.
Avgift per år = (kr per liter) x (volym kärl) x (antal tömningar per år)
Fast avgift enligt kapitel 2.1 tillkommer.
C1

Abonnemang Kärl

Antal tömningar per år

Abonnemang Abonnemang Abonnemang
Mini
Standard
Maxi
< 40 l/hh/v
>
70
l/hh/v
Avgift
Avgift
Avgift
kr per liter
kr per liter

kr per liter

Varannan vecka

26

0,182 kr

0,243 kr

0,303 kr

En gång per vecka

52

0,217 kr

0,294 kr

0,332 kr

Två gånger per
vecka

104

0,255 kr

0,319 kr

0,357 kr

Tre gånger per vecka

156

0,306 kr

0,370 kr

0,408 kr

C2

Restavfall i container*

I abonnemanget ingår 140 liter kärl för matavfall med samtidig tömning.

Behållarstorlek
kbm

Utställning
kr per behållare

Hyra
kr per månad

Schemalagd
Avgift
kr per tömning

Budad
Avgift
kr per tömning

3
6
8
10

765 kr
765 kr
765 kr
765 kr

170 kr
199 kr
226 kr
255 kr

617 kr
1 231 kr
1 583 kr
1 992 kr

1104 kr
1 792 kr
2 275 kr
2 904 kr

* Grovavfall får inte läggas i container för restavfall. För hämtning av grovavfall, se kapitel 2.3.
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C3

Underjordsbehållare för restavfall och kärl för matavfall

Avgiften består av tömningsavgift + behandlingsavgift enligt denna tabell.
I abonnemanget ingår 140 liter kärl för matavfall med samtidig tömning.

Tjänst

Tömningsavgift för behållare med restavfall, 0 – 5 kbm
Behandlingsavgift för restavfall, kr per
kbm

Schemalagd*
Avgift
kr per tömning

Budad
Avgift
kr per tömning

530 kr

765 kr

107 kr

107 kr

* Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning en gång varje vecka eller en gång
varannan vecka.

C4

Underjordsbehållare för restavfall och för matavfall

Avgiften består av tömningsavgift + behandlingsavgift enligt denna tabell.
Tjänst

Restavfall
Tömningsavgift för behållare med restavfall, 0 – 5 kbm
Behandlingsavgift för restavfall, kr per
kbm
Matavfall
Tömningsavgift för behållare med matavfall, 0 – 5 kbm
Behandlingsavgift för matavfall, kr per
kbm

Schemalagd*
Avgift
kr per tömning

Budad
Avgift
kr per tömning

459 kr

765 kr

107 kr

107 kr

0 kr

0/765 kr**

0 kr

0 kr

* Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning en gång varje vecka eller en gång
varannan vecka.
** vid budning av endast matavfall tas avgift ut, vid budning av restavfall töms båda behållarna.
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D

Valmöjligheter för verksamheter

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, 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 tecknat för restavfall. Kärlet för matavfall töms med samma
intervall som restavfall. Abonnemang kan tecknas för fler kärl för matavfall och andra tömningsintervall, se tabell D3.

Fast avgift enligt kapitel 2.1 tillkommer.
D1

Abonnemang Restavfall

Behållarstorlek
Kärl, liter

Antal tömningar
per år

Avgift
kr per år

Tömning varannan vecka
80

26

559 kr

140

26

970 kr

240

26

1 616 kr

370

26

3 091 kr

660

26

4 637 kr

Tömning en gång per vecka
80

52

1 216 kr

140

52

1 998 kr

240

52

3 662 kr

370

52

6 229 kr

660

52

9 044 kr

Säck, 160

52

2 690 kr

Tömning två gånger per vecka
370

104

12 577 kr

660

104

17 273 kr

Tömning tre gånger per vecka
370

156

18 866 kr

660

156

26 951 kr

Tömning fem gånger per vecka
660

260

50 843 kr
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D2

Abonnemang Månadshämtning

Abonnemang med hämtning en gång var fjärde vecka kan väljas om mängden
avfall är liten och inget matavfall förekommer. Det ingår inget kärl för matavfall i
detta abonnemang.
Behållarstorlek
Kärl, liter

Antal tömningar
per år

Avgift
kr per år

Tömning en gång var fjärde vecka
80

D3

12

274 kr

Abonnemang Matavfall

Behållarstorlek
Kärl, liter

Antal tömningar
per år

Avgift
kr per år

Tömning varannan vecka
140

26

647 kr

140

52

1 332 kr

240

52

2 441 kr

Tömning varje vecka

Tömning två gånger per vecka
140

104

2 743kr

240

104

5 438 kr

Tömning tre gånger per vecka
140

156

4 152 kr

240

156

7 463 kr

Tömning fem gånger per vecka
140

260

8 203 kr

240

260

14 825 kr
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D4

Avgift vid tömning av matavfall i sluten tank

Avgiften utgörs av tömningsavgift + behandlingsavgift enligt nedan.
Tjänst

Schemalagd*
Avgift
kr per tömning

Budad
Avgift
kr per tömning

Tömningsavgift för tank, 0 – 5 kbm

801 kr

1 244 kr

Behandlingsavgift för matavfall, kr per
kbm

459 kr

459 kr

* Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning en gång varje vecka eller en gång
varannan vecka.

D5

Abonnemang för restavfall i container*

Vid användning av underjordsbehållare, se tabell C3.
Behållarstorlek
kbm

Utställning
kr per behållare

Hyra
kr per månad

Schemalagd
Avgift
kr per tömning

Budad
Avgift
kr per tömning

3
6
8
10

817 kr
817 kr
817 kr
817 kr

170 kr
199 kr
226 kr
255 kr

617 kr
1 231 kr
1 583 kr
1 992 kr

969 kr
1 792 kr
2 275 kr
2 904 kr

* Observera att grovavfall inte får läggas i container för restavfall. För hämtning av grovavfall, se
kapitel 2.3.
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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
Avgift
kr per behållare
och per tömning

Avstånd
0 – 6 meter
Per påbörjat 7-meters intervall från 7
meter

0 kr
469*1,1*(antal intervall)*

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

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 samband med ordinarie tömning.
Gäller flerbostadshus och verksamheter.
Extra tömning efter budning, ej
vid ordinarie tömning

F2

133 kr

281 kr

Extrasäck vid ordinarie tömning

Typ av avfallsbehållare
160 – 240 liter säck*
* Varje säck får väga max 25 kg.

Avgift
kr per säck
104 kr
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I

Grovavfall

I1

Hämtning av grovavfall och annat löst hushållsavfall

Hämtning av grovavfall och löst hushållsavfall, som normalt läggs i kärl eller
container, 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 kubikmeter per hämtning.
Tjänst

Avgift

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

441 kr

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

39 kr per fem minuter

Behandlingsavgift, per påbörjad kubikmeter.

260 kr per kubikmeter

I2

Grovavfall i lastväxlarflak

Minsta totala kostnad består av avgift för utställning + hemtagning inklusive
tömning + behandlingsavgift. Farligt avfall hämtas inte.
Tjänst

Avgift

Utställning, inklusive hyra upp till sju dagar

801 kr

Hemtagning och tömning

801 kr

Tömning vid fler än en tömning
Behandlingsavgift
Hyra för varje ny påbörjad sjudagarsperiod

I3

1 601 kr
260 kr per ton
270 kr

Hämtning av trädgårdsavfall

Tjänst

Avgift

Tömning av kärl för trädgårdsavfall*, enligt
fastställt schema, 8 gånger per säsong, var
fjärde vecka.

663 kr
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* Komposterbart, t ex gräsklipp, grenar från buskar, fallfrukt.

J

Latrin

Hämtning från fritidshus sker enligt särskild turlista under perioden 1 maj till 30
september.
J1

Hämtning av latrin, per hämtningstillfälle

Tjänst
Hämtning av latrin i behållare

Avgift
kr per behållare
259 kr
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K

Slam från enskilda avloppsanläggningar

I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 20 meter.

K1

Avgift för tömning av slamavskiljare eller sluten tank upp till 6 kbm

Volym, kbm

Avgift
kr per tömning,
Schemalagd

Avgift
kr per tömning,
inom 4-10 dagar

Avgift
kr per tömning,
inom 1-3 dagar

817 kr
1 245 kr

1 270 kr
1 698 kr

1 747 kr
2 176 kr

Mindre än 3 kbm
3 – 6 kbm
K2

Avgift för tömning av slamavskiljare eller sluten tank över 6 kbm

Avgifter enligt denna tabell tillämpas även för tömning av minireningsverk.
Kostnaden består av avgift för tömning + behandlingsavgift.
Tömningsavgiften avser tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk, kr per timme på plats. Vid tömning debiteras minst 1 timme och därefter per påbörjad halvtimme. Körtid till fastigheten ingår i avgiften.
Tjänst

Avgift, kr
Schemalagd

Avgift, kr
Avgift, kr
Budning,
Budning,
inom 4-10 dagar inom 1-3 dagar

Tömningsavgift, per timme

1 269 kr

1 523 kr

1 967 kr

Behandling, per kubikmeter

126 kr

126 kr

126 kr

K3

Avgift för tömning av köksbrunn

Tjänst

Avgift
kr per tömning,
schemalagd

Avgift
kr per tömning,
budning

194 kr

564 kr

Tömning av köksbrunn

K4

Avgift för tömning av fosforfälla

Tjänst

Tömning av fosforfälla, med lös eller förpackad filtervolym.

Avgift
kr per tömning
Schemalagd
817 kr
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K5

Tilläggsavgift

Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av slamavskiljare, sluten tank eller fettavskiljare, ordinarie avgifter enligt ovan tillkommer.
Tjänst
Avgift
Slangdragning, vid hinder eller utöver 20
meter.
Vid slangdragning över 30 meter krävs extra
bemanning, se avgift nedan.

20-30 meter: 291 kr

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

469 kr per tillfälle

Beställning av tömning vid bestämd tidpunkt
(beställning ska ske senast 3 dagar innan
tömning)

469 kr per tillfälle

Vid akut tömning, samma dag under ordinarie arbetstid, debiteras tid på plats. Minsta
debitering är tre timmar.

817 kr per timme

Vid akut tömning, eller annat arbete, under
icke ordinarie arbetstid, debiteras tid på
plats. Minsta debitering är tre timmar.

1 234 kr per timme

Extra arbete på plats, slamsugningsbil med
förare. Tillämpas exempelvis vid framgrävning av lock, spolning och letning av brunn.
Avser tid på plats, ej körtid till fastigheten.
Minsta debitering är tio minuter och därefter
per påbörjad 5-minutersperiod.

39 kr per 5minutersperiod

Extra bemanning. Tillämpas vid tunga lock
39 kr per 5och slangdragning över 30 meter. Avser tid
minutersperiod
på plats, ej körtid till fastigheten. Minsta debitering är tio minuter och därefter per påbörjad 5-minutersperiod.
Ordinarie arbetstid är vardagar mellan kl 7.00 och kl 16.00.

L

Fettavfall

I angivna avgifter ingår slangdragning 10 meter.
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L1

Avgift för tömning av fettavskiljare, upp till 6 kbm

Slamvolym, kbm

Mindre än 3
3 – 6 kbm
L2

Avgift
kr per tömning,
Schemalagd

Avgift
kr per tömning,
inom 4-10 dagar

Avgift
kr per tömning,
inom 1-3 dagar

817 kr
1 245 kr

1 270 kr
1 698 kr

1 747 kr
2 176 kr

Avgift för tömning av fettavskiljare över 6 kbm

Kostnaden består av avgift för tömning + behandlingsavgift. Vid tömning debiteras minst 1 timme och därefter per påbörjad halvtimme. Körtid till fastigheten ingår i avgiften.
Tjänst

Avgift, kr
Schemalagd

Avgift, kr
tömning inom 4-10
dagar

Avgift, kr
tömning inom 1-3
dagar

Tömningsavgift,
per timme*

1 036 kr

1 489 kr

2 031 kr

Behandling, per
kubikmeter

126 kr

126 kr

126 kr

* Tiden avser tid på plats, ej körtid till fastigheten.

L3

Avgift för hämtning av fett i dunk

Tjänst
Hämtning av fett i dunk, max 20 liter

Avgift
kr per tömning
437 kr
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M

Särskilda avgifter

M1

Administrativa avgifter

Typ av förändring
Vid ändring av abonnemang;
t.ex.
byte av behållare*, eller gemensam avfallsbehållare gäller att ett
byte av abonnemang per år får
göras utan avgift. Därutöver debiteras avgift per byte och per behållare.
Upplägg av annan fakturamottagare än fastighetsägaren eller
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
ska anses som fastighetsägare.

Avgift
kr per tillfälle
359 kr

359 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 fastighetsägaren att kontaktas och felet påpekas. Vid
tredje tillfället faktureras felsorteringsavgift.

Typ av fastighet

Avgift
kr per hämtställe

Villahushåll och fritidsboende, kärl

260 kr

Flerbostadshus och verksamhet, kärl

416 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 normal arbetstid,
vardagar kl 07.00 – 16.00.
Tjänst

Avgift
kr per timme

Renhållningsfordon med förare

817 kr

Servicebil med förare

588 kr

Lastväxlarbil med förare

817 kr

Extra man

391 kr
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