
Avfallstaxa 2020

Sundsvalls kommun



Sophämtning, fritidshus    900 kr/period
Latrinhämtning (2 st årsmärkta behållare)   1900 kr/period
Extra årsmärkta latrinbehållare    900 kr/st
Extra årsmärke för att nyttja tidigare köpt behållare**  450 kr/st

Tömningsperiod 1 maj–30 september Priser inkl. moms

Lägenhet 0–26 m2    250 kr/år
Lägenhet 27–70 m2    480 kr/år
Lägenhet från 71 m2     670 kr/år

Hushållsavfall Exkl. moms. Intervall 52 gånger per år.

Flerfamiljshus

Fritidshus

Fast årskostnad

140 l kärl för matavfall                    0 kr/tillfälle
190 l kärl för restavfall    6,32 kr/tillfälle
370 l kärl för restavfall    8,14 kr/tillfälle
370 l kärl komprimerat avfall    9,34 kr/tillfälle
660 l kärl för restavfall    12,57 kr/tillfälle

160 l säck     4000 kr/år
240 l säck     5000 kr/år
350 l säck     6000 kr/år

Container 4 m3    400 kr/tillfälle
Container 6 m3    400 kr/tillfälle
Container 8 m3    400 kr/tillfälle

Djupbehållare upp till 5 m3    300 kr/tillfälle
Djupbehållare för matavfall    0 kr/tillfälle*
*Gäller vid en tömning per vecka. Ytterligare tömningar 300 kr/tillfälle.

Avstånd upp till 15 meter ingår i taxan.
För avstånd 15–50 meter tillkommer per kärl   1000 kr/år

Tömningsavgift 

Viktavgift
Viktavgift vid utsortering av matavfall i separat behållare  0,85 kr/kg 
Viktavgift där matavfall ej sorteras i separat behållare  2,56 kr/kg 

(baseras på vägd behållare vid tömningstillfället)

**Endast tillgänglig för kunder med aktiva latrinabonnemang.



Tömning sker av framställd id-märkt behållare var 14:e dag. 

Hushållsavfall Priser inkl.  moms

En- och tvåfamiljshus

Trekammarbrunnar (avvattningsteknik)

Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar. Priser inkl. moms

Fast årskostnad

140 l kärl för matavfall    0 kr /tillfälle och kärl
140 l kärl för restavfall    6,31 kr/tillfälle och kärl
190 l kärl för restavfall    6,81 kr/tillfälle och kärl

1240 kr 

Viktavgift
Vid utsortering av matavfall i separat kärl   1,06 kr/kg
(gäller både matavfall och restavfall)
Ingen utsortering av matavfall i separat kärl   3,20 kr/kg
 
Avståndsavgift, per kärl
0–2 m      0 kr/år  
2–15 m      500kr/år 
15–50 m      1000 kr/år

(Baseras på vägd behållare vid tömningstillfället)

0–2 m3     1210 kr
2,1–4 m3      1 745 kr
>4 m3      2145 kr

Tömning inkl. borttransport av vattenfasen /totalt per brunn  2 410 kr

Tillägg för betonglock >90 cm    740 kr
Tillägg för slanglängd mellan 15–45 m    80 kr 
Tillägg för slanglängd över 45 m    740 kr

Tankar 
Tankar tömning inom 5 arbetsdagar efter avrop
0-3 m3     1365 kr
>3 m3     2365 kr
Tillägg för tankar installerade efter 1995   3900 kr

BDT-brunnar enligt turlista eller i samband med tanktömning
Tömning     740 kr

BDT-brunnar vid budning av enbart BDT-brunn
Tömning     1365 kr

Vardagar 07.00-16.00    3640 kr

Akuttömning 
Alla dagar, inom fyra timmar    4500 kr

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

Extra tömning

740 kr

Tömningsavgift 



Slamtömning av avloppsanläggningar Exkl. moms

Timersättning     1395 kr/tim
Behandlingsavgift     685 kr/m3

Extra person vid tömning     440 kr/tim
Övertid vardagar efter 16.00     230 kr/tim/person
Övertid fredag 16.00-måndag 07.00     320 kr/tim/person

Intervall 52 gånger per år
140 l kärl för matavfall 0 kr    0 kr
140 l kärl för restavfall 960 kr/år    5,74 kr 
190 l kärl för restavfall 960 kr/år    6,32 kr 
370 l kärl för restavfall 1210 kr/år    8,14 kr
370 l kärl komprimerat avfall 1705 kr/år    9,34 kr
660 l kärl för restavfall 2000 kr/år    12,57 kr

240 l säck  5000 kr/år
350 l säck  6000 kr/år

Löst avfall per m3 16000 kr/år

Avstånd upp till 15 meter ingår i taxan.
För avstånd 15–50 meter tillkommer per kärl    1000 kr/år

som kan jämställas med hushållsavfall Exkl. moms
Avfall från näringsverksamhet m.m.

Kärl och säck  Fast årskostnad   Tömningsavgift/tillfälle

Container/djupbehållare Fast årskostnad   Tömningsavgift/tillfälle
Intervall 52 gånger per år
Container 4 m3 6000 kr/år    400 kr 
Container 6 m3 9000 kr/år    400 kr 
Container 8 m3 12000 kr/år    400 kr 
Flak  0 kr/år    729 kr
Komprimator 0 kr/år    893 kr 
Djupbehållare 0 kr/år    300 kr 
Djupbehållare för matavfall 0 kr/år    0 kr*
*Gäller vid en tömning per vecka. Ytterligare tömningar 300 kr/tillfälle.

Viktavgift
Viktavgift vid utsortering av matavfall i separat behållare   0,85 kr/kg
Viktavgift där matavfall ej sorteras i separat behållare   2,56 kr/kg 

 (baseras på vägd behållare vid tömningstillfället)

Tätare tömningsintervall än en gång per vecka
2 ggr/vecka Fast kostnad x 2,2  
3 ggr/vecka Fast kostnad x 3,3 
5 ggr/vecka Fast kostnad x 5,5 

Avståndsavgift, tömningsavgift och viktavgift tillkommer.

Slamtömning slambrunn och slamtank

Fettavskiljare
Timersättning     1090 kr/tim
Behandlingsavgift     267 kr/m3

Mattankar
Timersättning     1090 kr/tim
Behandlingsavgift     540 kr/m3

Timersättning     1485 kr/tim
Behandlingsavgift     275 kr/m³

Bajamajor



Tömning av grovsoprum <30 m2  900 kr/styck 720 kr/styck
Tömning av grovsopscontainer  900 kr/styck 720 kr/styck
Intag/utställning av sopkärl*  650kr/kärl  520 kr/kärl
Intag/utställning av container    900 kr/styck
Extra säck (vid nästa ordinarie tömning) 100 kr/styck 80 kr/styck
Grovavfall**   330 kr/m3  264kr/m3

Framkörningsavgift  650 kr/hämtställe 520 kr/hämtställe
Trädgårdssäck***  100 kr/styck

Tömning av säkerhetsskåp för farligt avfall ingår i taxan för flerfamiljshus.

Tilläggstjänster

Fastighetsägaren skall erlägga angivna avgifter. 

Avgift för regelbunden hämtning av mat- och restavfall från årsbostäder uttages för minst sex månaders hämtningstid. 

Hämtning upphör, om inte annat avtalas, 15 dagar efter skriftlig uppsägning från fastighetsägaren. Avgiftsskyldighet förelig-
ger för alla ägare till fritidsfastigheter som är bebyggda eller där hus är under uppförande, oberoende av i vilken utsträckning 
huset nyttjas. 

Ändrade hämtningsförhållanden, såsom ändrad placering av sopbehållare skall anmälas och medför avgiftsändring från och 
med påföljande avgiftsperiod.

Övrigt

Allmänna  bestämmelser

Tilläggstjänster   Inkl. moms  Exkl. moms

* Vid ägarbyte uttages ingen avgift.
** Framkörningsavgift tillkommer. 
*** Gäller enbart för en- och tvåfamiljshus.

Avgiftsskyldighet 

Avgiftsbefrielse
Avbrott i hämtning från bostäder på grund av att ingen vistas i bostaden skall skriftligen och en månad i förväg meddelas till 
Reko Sundsvall AB, varvid bolaget kan medge avgiftsbefrielse om avbrottet varar längre än nio månader. För avgiftsbefrielse 
för hämtning från fritidsbostad erfordras skriftligt meddelande till Reko Sundsvall AB före 1 april om att ingen under någon 
del av den påföljande sommarsäsongen kommer att vistas i fritidsbostaden.

Avgiftsperiod
Avgifterna debiteras varannan månad för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för 
fritidsbostäder. Enskilda avlopp debiteras efter utförd hämtning.

Tillämpning
Kommunstyrelsen äger, inom fastställda avgiftsramar, tillstånd att besluta om smärre avvikelser från bestämmelser i taxan.

Avståndsmätning
Avståndet mäts från behållarplats till fordonets stoppställe. Hämtning som försvåras genom fasadskåp, grind eller andra 
hinder får en högre taxa genom att varje hinder motsvarar fem meter. 

Reservavgift, vägning
Om vågutrustningen är ur funktion vid tömningstillfället träder en reservavgift in. Ett statistiskt medelvärde beräknat på de 
tre senast föregående mängderna hos berörd abonnent.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.



Kundservice 
020-120 25 00

kundservice@msva.se 

 
www.msva.se 

Kontakta oss


