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EU:s avfallshierarki

4

Taxa

Inledning
Denna broschyr gäller hushållsavfallstjänster. Den riktar sig främst
till hushåll. Men även verksamheter och företag genererar hushållsavfall
och omfattas därmed av tjänsterna. Här finner du grundläggande
information samt avfallstaxa fastställd den 1 januari 2018, vilken gäller
till och med nästa uppdaterade taxa.
Avfall är inte vilket skräp som helst utan en resurs som bäst tas till vara
genom återvinning. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga
resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Tillsammans kan
vi göra mycket för att förbättra miljön och få ett mer hållbart samhälle.
Varje Solnabo alstrar i snitt 264 kg hushållsavfall per person och år.
Solna är delägare i det regionala avfallsbolaget SÖRAB som ägs av tio
kommuner. I nio av de tio delägande kommunerna ansvarar SÖRAB
för behandling av insamlat hushållsavfall, sköter återvinningscentralerna,
samt samordnar det strategiska avfallsarbetet i en gemensam avfallsplan.
Den utgår ifrån EU:s avfallshierarki. Det innebär att vi ska undvika att
lägga avfall på soptipp och istället använda avfallet som en resurs och
framför allt förebygga att avfall ens uppstår.
Läs mer om SÖRAB-kommunernas avfallsplan på avfallsplan.sorab.se
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Avfallstaxa 2018
Grundläggande principer för taxan
2018 års taxa börjar att gälla från och med 2018-01-01
En ökning av taxan i förhållande till 2017 års taxa har gjorts med cirka 3
procent.

För säck och kärl:

• Är taxan volymbaserad
• Säck och kärl ingår i abonnemanget
• Tillämpas svårighetstillägg
Avgifterna i taxan är viktbaserade vid

hämtning med krantömmande

fordon, mobil sopsug samt container.
Avgifter för företag/verksamheter är

lägre på grund av att inga fria

tjänster ingår i abonnemangen.
Sommarabonnemang sker

inom perioden 15 april – 15 oktober.

Utsorterat matavfall hämtas
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utan kostnad från bostäder.

Taxa

Villa
Brännbart hushållsavfall och matavfall
KÄRL / SÄCK
Priser avser inklusive moms
Abonnemang

Varannan vecka
26 ggr/år

140 liter kärl, matavfall

Varje vecka
52 ggr/år

0,0

0,0

1 413,2

2 220,7

240 liter kärl

1 615,0

2 624,4

370 liter kärl

1 926,6

4 138,5

1 665,50

2 826,3

190 liter kärl

240 liter säck (*)
Abonnemang
Sommar 15 april–15 oktober
140 liter kärl, matavfall

Varje vecka
0,00

190 liter kärl

963,3

240 liter kärl

1 445,0

370 liter kärl

1 926,6

240 liter säck (*)

1 372,0

Extra hämtning
140 liter kärl, matavfall

83,6

190 liter kärl

83,6

240 liter kärl

102,8

370 liter kärl

131,2

240 liter säck

85,7

Felsorterat matavfall:

100

(*) Inget nytecknande av detta abonnemang, utan enbart befintliga abonnemang.
Matavfallskärl som efter flertal påpekande från kommunen är felsorterat kommer att tömmas som
brännbart hushållsavfall och en avgift motsvarande extra hämtning debiteras.
Två abonnenter som delar behållare för brännbart hushållsavfall och/eller matavfall betalar halva
avgiften var.
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Flerbostadshus
Brännbart hushållsavfall och matavfall
KÄRL
Priser avser inklusive moms
Abonnemang

Varje vecka
52 ggr/år

2 ggr/vecka
104 ggr/år

3 ggr/vecka
156 ggr/år

140 liter kärl,
matavfall

0,0

0 (**)

190 liter kärl

2 220,7

5 947,0

8 660,7

240 liter kärl

2 624,4

6 823,5

10 235,3

370 liter kärl

4 138,5

10 760,2

16 140,3

500 liter kärl (*)

5 955,5

660 liter kärl

7 671,4

20 544,1

30 816,2

Abonnemang
sommar

51 360,3

Felsorterat
matavfall

140 liter kärl,
matavfall

0,0

190 liter kärl

963,3

240 liter kärl

1 445,0

370 liter kärl

2 069,3

660 liter kärl

3 835,7

Extra hämtning
140 liter kärl,
matavfall

69,6

190 liter kärl

69,6

240 liter kärl

85,7

370 liter kärl

131,2

500 liter kärl

167,4

660 liter kärl

249,1

(*) Inget nytecknande av detta abonnemang, utan enbart befintliga abonnemang
(**) godkänd dispens behövs för att få teckna detta abonnemang
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5 ggr/vecka
260 ggr/år (*)

100,0

Taxa

SÄCK
Priser avser inklusive moms
Abonnemang

Varje vecka
52 ggr/år

125 liter säck (*)
240 liter säck (*)
Abonnemang
sommar

2 ggr/vecka
104 ggr/år

3 ggr/vecka
156 ggr/år

1 312,2

3 514,1

5 271,2

2 826,3

7 568,9

11 353,3

Varje vecka

240 liter säck

1 413,2

Extra hämtning
125 liter säck

33,5

240 liter säck

85,7

CONTAINER
Tömningsavgift + behandlingsavgift + hyra
Priser avser inklusive moms
Abonnemang
Tömningsavgift

Varje vecka
52 ggr/år

2 ggr/vecka
104 ggr/år

3 ggr/vecka
156 ggr/år

Frontlastad, 3 m3

19 013,8

38 027,6

57 041,4

Frontlastad, 6 m3

19 683,3

39 366,6

59 049,9

Frontlastad, 8 m

22 963,9

45 927,7

68 891,6

Lyftdumper

59 049,9

118 099,8

177 149,7

Komprimatorcontainer

62 400,0

124 800,0

3

Extra hämtning
Frontlastad, 3 m3

1 287,5

Frontlastad, 6 m3

1 287,5

Frontlastad, 8 m

1 287,5

Lyftdumper

3

1 387,9

fortsättning nästa sida

(*) Inget nytecknande av detta abonnemang, utan enbart befintliga abonnemang.
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Flerbostadshus
Brännbart hushållsavfall och matavfall
CONTAINER
Behandlingsavgift
Behandling kr/ton

883,2

Hyra per månad
Frontlastad, 3 m3

441,6

Frontlastad, 6 m

3

441,6

Frontlastad, 8 m3

441,6

Lyftdumper

504,7
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Taxa

KRANTÖMMANDE BEHÅLLARE
Tömningsavgift + behandlingsavgift
Priser avser inklusive moms
Abonnemang

Varannan vecka
26 ggr/år

Varje vecka
52 ggr/år

2 ggr/vecka
104 ggr/år (*)

Brännbart hushållsavfall,
utan innersäck

9 185,5

18 371,1

36 742,2

Brännbart hushållsavfall,
med innersäck

10 497,8

20 995,5

41 991,0

Matavfall, utan
innersäck

0,00

0,00

Matavfall, med
innersäck

0,00

0,00

Extra hämtning
Brännbart hushållsavfall,
utan innersäck

765,3

Brännbart hushållsavfall,
med innersäck

815,8

Matavfall, utan
innersäck

765,3

Matavfall, med
innersäck

815,8

Behandlingsavgift
Behandling kr/ton

883,2

(*) Inget nytecknande av detta abonnemang, utan enbart befintliga abonnemang.
Matavfall som efter flertal påpekande från kommunen är felsorterat kommer att tömmas som
brännbart hushållsavfall och en avgift motsvarande extra hämtning debiteras.
Två abonnenter som delar behållare för brännbart hushållsavfall och/eller matavfall betalar halva
avgiften var.
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Flerbostadshus
Brännbart hushållsavfall och matavfall
MOBIL SOPSUG
Dockningsavgift + avgift per tank +
behandlingsavgift

STATIONÄR SOPSUG
HUVUDSTA

Priser avser inklusive moms

Priser avser inklusive moms
Dockningsavgift
Per docka

Avgift
166,9

Avgift per tank och
tömningstillfälle
Upp till 5 kbm

100,9

> 5 kbm

151,4

Behandlingsavgift
Behandling kr / ton
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883,2

Kr per kvm bostadsyta och år

19,2

Taxa

Verksamheter
Brännbart hushållsavfall och matavfall
KÄRL
Priser avser exklusive moms
Abonnemang

Varje vecka
52 ggr/år

2 ggr/vecka
104 ggr/år

3 ggr/vecka
156 ggr/år (*)

140 liter kärl,
matavfall (s.k.
Gröna linjen) (**)

1 211,3

3 149,3

4 724,0

140 liter kärl,
Förpackat
matavfall (s.k.
Gröna linjen) (**)

1 574,9

4 094,7

6 142,0

190 liter kärl

1 687,1

4 386,6

6 579,8

240 liter kärl

2 010,6

5 227,5

7 841,2

370 liter kärl

3 145,6

8 178,6

12 267,9

660 liter kärl

5 976,1

15 537,8

23 306,6

400 liter kärl,
komprimerat (*)

4 441,4

5 605,6

17 321,3

600 liter kärl,
komprimerat (*)

7 397,0

9 336,1

28 848,5

Abonnemang
Sommar
15 april – 15 oktober

Varje vecka

2 ggr/vecka

7 768,3

4 ggr/vecka
208 ggr/år
(*)

5 ggr/vecka
260 ggr/
år(*)

31 075,5

38 844,4

Extra hämtning
140 liter kärl,
matavfall

55,7

660 liter kärl

2 987,8

190 liter kärl

55,7

190 liter kärl

770,6

240 liter kärl

68,6

240 liter kärl

1 156,0

370 liter kärl

105,0

370 liter kärl

1 541,3

660 liter kärl

199,2

400 liter kärl,
komprimerat

141,6

600 liter kärl,
komprimerat

234,8

(*) Inget nytecknande av detta abonnemang, utan enbart befintliga abonnemang.
(**) Standardabonnemang är en gång per vecka. Vid platsbrist kan ökat tömningsintervall ses över.
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Verksamheter
Brännbart hushållsavfall
SÄCK
Priser avser exklusive moms
Abonnemang

Varje vecka
52 ggr/år

60 liter
storköksäck

2 ggr/vecka
104 ggr/år

3 ggr/vecka
156 ggr/år

864,2

125 liter säck (*)

1 025,9

2 667,3

240 liter säck (*)

2 220,7

5 773,8

Abonnemang
Sommar
15 april – 15
oktober
240 liter säck

5 ggr/vecka
260 ggr/år (*)

Varje vecka

4 000,9

6 668,2

2 ggr/vecka

1 110,8

2 888,0

Extra hämtning
125 liter säck

33,0

240 liter säck

84,4

LÖSMÄNGD
Priser avser exklusive moms
Abonnemang

Kr/kbm och år

Varje vecka
52 ggr/år
4 622,6

2 ggr/vecka
104 ggr/år

3 ggr/vecka
156 ggr/år
(*)

4 ggr/vecka
208 ggr/år
(*)

5 ggr/vecka
260 ggr/år
(*)

12 018,9

18 028,3

24 037,7

30 047,2

Extra hämtning
Per kbm

103,0

(*) Inget nytecknande av detta abonnemang,
utan enbart befintliga abonnemang.
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Taxa

CONTAINER
Tömningsavgift + behandlingsavgift + hyra. Priser avser exklusive moms.
Abonnemang
Tömningsavgift

Varje vecka
52 ggr/år

2 ggr/vecka
104 ggr/år

3 ggr/vecka
156 ggr/år

Frontlastad, 3 m3

15 211,0

30 422,1

45 633,1

Frontlastad, 6 m3

15 746,6

31 493,3

47 239,9

18 371,1

36 742,2

55 113,2

Lyftdumper

40 437,8

105 138,3

157 707,4

Komprimatorcontainer

49 920,0

99 840,0

149 760,0

Frontlastad, 8 m

3

Abonnemang
Tömningsavgift
Komprimatorcontainer

6 ggr/vecka
312 ggr/år

4 ggr/vecka
208 ggr/år

5 ggr/vecka
260 ggr/år

199 680,0

249 600,0

7 ggr/vecka
365 ggr/år

299 520,0

349 440,0

Extra hämtning

Hyra

Per månad

1 030,0

3

Frontlastad, 3 m

353,3

1 030,0

Frontlastad, 6 m3

353,3

Frontlastad, 8 m3

1 030,0

Frontlastad, 8 m3

353,3

Lyftdumper

1 078,0

Lyftdumper

403,8

Frontlastad, 3 m

3

Frontlastad, 6 m3

KRANTÖMMANDE BEHÅLLARE
Tömningsavgift + behandlingsavgift. Priser avser exklusive moms.
Kran och bottentömmande behållare

Varannan vecka
26 ggr/år

Varje vecka
52 ggr/år

2 ggr/vecka
104 ggr/år

Med innersäck

8 850,4

17 700,8

46 022,1

Utan innersäck

7 696,0

15 392

40 019,2

Behandlingsavgift
Behandling kr/ton

706,6
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Verksamheter
Brännbart hushållsavfall och matavfall
ÖVRIGA MATAVFALLSTJÄNSTER VERKSAMHET
Tömningsavgift + behandlingsavgift
Priser avser exklusive moms
Matavfall i tank
Tömningsavgift upp till 3 kbm

424,4

Tömningsavgift över 3 kbm

565,5

Behandlingsavgift kr/kbm (*)

103,0

Matavfall container
Tömningsavgift

777,7

Behandlingsavgift kr/kbm (*)

197,8

Förpackat matavfall i container
Tömningsavgift

777,7

Behandlingsavgift kr/kbm (*)

257,1

Container ingår ej. (*) 1 kubik antas väga 1 ton.
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Taxa

Övrigt
Betalsäck
Rulle om 10 säckar

Exkl moms
306,9

Inkl moms
383,7

SVÅRIGHETSTILLÄGG, SÄCK ELLER KÄRLHÄMTNING
Varje abonnemang ska mätas in
Svårighetstillägg

Exkl moms
per behållare
och år

Inkl moms
per behållare
och år

10 – 20 m från bilens
stannställe

72,5

90,6

20 – 30 m från bilens
stannställe

145,0

181,3

> 30 m från bilens
stannställe

218,4

273,0

TVÄTTNING AV KÄRL OCH KRANTÖMMANDE BEHÅLLARE
Framkörningsavgift + tvättavgift
Framkörningsavgift
Framkörning
Tvättavgift
Tvätt per kärl
Tvätt per underjordsbehållare

Exkl moms
375,7
Exkl moms

Inkl moms
469,7
Inkl moms

121,1

151,4

1 211,3

1 514,1
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Grovavfall
VILLAHÄMTNING
Priser avser inklusive moms
Hämt- och behandlingsavgift
Grovavfall, kr/kbm

221,5

Trädgårdsavfall buntat eller
i papperssäck, kr/kbm

914,6

fortsättning nästa sida
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Taxa

FLERBOSTADSHUS
Priser avser inklusive moms
Abonnemang

Var 8e
vecka
7 ggr/år

Var 4e
vecka
13 ggr/år

Varannan
vecka
26 ggr/år

Varje
vecka
52 ggr/år

2 ggr
per vecka
104 ggr/
år

3 ggr
per vecka
156 ggr/
år

370 liters kärl

376,8

699,9

1 399,7

3 732,6

9 704,7

14 557,0

660 liters kärl

693,9

1 251,2

2 502,3

5 004,6

10 009,2

15 013,9

1 000 liters kärl

1 018,5

1 891,5

3 783,0

10 088,0

26 228,8

39 343,2

Frontlastad
container, 3 m3

2 636,3

4 753,5

9 506,9

19 013,8

38 027,6

57 041,4

Frontlastad
container, 6 m3

2 729,2

4 920,8

9 841,7

19 683,3

39 366,6

59 049,9

Frontlastad
container, 8 m3

3 276,9

5 908,3

11 816,7

23 633,4

47 266,7

70 900,1

Lyftdumper

8 187,5

14 762,5

29 525,0

59 049,9

118 099,8

177 149,7

Hyra

Extra
hämtning

Per
månad

370 liters, kr/st

107,7

Frontlastad

441,6

660 liters, kr/st

189,6

Lyftdumper

504,7

1 000 liters, kr/st

291,0

Frontlastad
container, 3 m3

475,3

Frontlastad
container, 6 m3

492,1

Frontlastad
container, 8 m3

590,8

Lyftdumper
Tung hantering
av grovavfall, kr/
m3

1 387,9
288,4

(*) Inget nytecknande av detta abonnemang, utan enbart befintliga abonnemang
Överfulla behållare och löst avfall som får plats i behållare men som placerats utanför behållare
hämtas inte.
För grovavfall som inte får plats i behållare t.ex. soffor utgår pris per m3 för tung hantering.
Minsta volym som faktureras är 1 m3.
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Grovavfall & el-avfall
MOBIL INSAMLING AV GROVAVFALL OCH EL-AVFALL
Bemannad lastbil som tar emot grovavfall och elavfall vid flerbostadshus.
Abonnent kan välja om de vill beställa både grovavfallsbil och elavfallsbil,
enbart grovavfallsbil eller enbart el-avfallsbil.
Avgifter är per två timmar
Tjänst

Inkl moms

Vardagar 07 – 16

4 037,6

Kvällar 16 – 20, lördag 09 – 13

5 678,4

El-avfall
VILLAHÄMTNING
Priser avser inklusive moms
Tjänst
Vitvaror, kr/st
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Inkl moms
555,2

Taxa

El-avfall
FLERFAMILJSHUS
Abonnemang
Behållare

Varje vecka
52 ggr/år
20 754,5

Varannan vecka
26 ggr/år

Var 4e vecka
13 ggr/år

10 377,3

0,00

Var 8e vecka
7 ggr/år
0,00

Extrahämtning
(för de som har
abonnemang)
Behållare,
kr/hämtning

399,1

Budning
Utställning och
hemtagning
av behållare. (för
de som ej har
abonnemang).
Behållare, kr/st.*

798,3

Vitvaror, kr/st

555,2

Överfulla behållare och löst avfall som får plats i el-bur
men som placerats utanför el-bur hämtas inte.
* Samma pris gäller även om kunden skulle ha egna behållare.
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Farligt avfall
VILLAHÄMTNING
Budning

Inkl moms

Röd box, kr/st

0,00

FLERBOSTADSHUS
Budning

Inkl moms

Tömning av boxar från
farligt avfallskåp

0,00

Latrin
Tjänst
Latrinkärl,
kr per hämtning
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Exkl moms
524,9

Inkl moms
656,1

Taxa

Fettavskiljare
Tömningsavgift avskiljare + behandlingsavgift + eventuell tilläggsavgifter
Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Behandlingsavgift kr/kbm

197,8

Tömningsavgift upp till 3 kbm

605,6

757,1

Tömningsavgift över 3 kbm

807,5

1 009,4

Tilläggsavgift
Tilläggsavgift, Tömning natt (22 – 03)

Exkl moms

247,2

Inkl moms

1 030,0

1 287,5

Tömning lördag, söndag eller helgdag

927,0

1 158,8

Budning, 5 arbetsdagar

231,8

289,7

927,0

1 158,8

-100,0

-125,0

Akuttömning, 24 h
Samfaktureringsrabatt *
Bomkörning
Bomkörning

Exkl moms
831,7

Inkl moms
1 039,7

* Gäller samfakturering för fettavskiljare inom samma fastighet, per anläggning

Enskilda avlopp
Tömningsavgift avskiljare + behandlingsavgift + eventuella tilläggsavgifter
Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Behandlingsavgift kr/kbm

197,8

Tömningsavgift upp till 3 kbm

605,6

757,1

Tömningsavgift över 3 kbm

807,5

1 009,4

Tilläggsavgift

Exkl moms

247,2

Inkl moms

Tömning lördag, söndag eller helgdag

927,0

1 158,8

Budning, 5 arbetsdagar

231,8

289,7

Akuttömning, 24 h

927,0

1 158,8

Bomkörning
Bomkörning

Exkl moms
831,7

Inkl moms
1 039,7
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Tillfällig utställning av container
Hyra + tömningsavgift + behandlingsavgift
Hyra

Per dygn
Exkl moms

Inkl moms

Per vecka
Exkl moms

Inkl moms

Frontlastad,
3-8 m3

15,5

19,3

100,9

126,2

Lyftdumper

20,6

25,8

141,1

176,4

Tömningsavgift

Exkl moms

Inkl moms

Frontlastad,
3 – 8 m3

1 030,0

1 287,5

Lyftdumper

1 110,3

1 387,9

Behandlingsavgift

Exkl moms

Inkl moms

Brännbart
hushållsavfall

706,6

883,2

Brännbart
grovavfall

629,3

786,7

Grovavfall
osorterat

699,4

874,2

Trädgårdsavfall

802,4

1 003,0

Utställnings- och
hemtagningskostnad

Exkl moms

Inkl moms

Frontlastad
3-8 m3

1 600,0

2 000,0

Lyftdumper

1 600,0

2 000,0

24

Taxa

Fria tjänster för boende i Solna
• Hämtning av el-avfall i flerbostadshus. Hämtning
var fjärde vecka eller var åttonde vecka. Se sid 21.

•
•
•
•
•
•

Miljöstationer och mobil insamling av farligt avfall, se solna.se/avfall
Fria besök på ÅVC
Julgransinsamling
Hämtning av utsorterat matavfall
Budning av farligt avfall i miljöbox från villahushåll
Budning av farligt avfall från flerbostadshus om godkänd
mellanlagring finns

Fastställande av annan avgift
För arbeten och tjänster som skiljer sig från de i taxan upptagna äger
tekniska förvaltningen i varje enskilt fall rätt att bestämma avgifterna på
grundval av stadens självkostnader.
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VISSTE DU ATT ...
... 2017 samlade Solna stad in 2 490 ton
matavfall.
... det motsvarar biogas som räcker till
att driva en biogasbuss nästan 15 varv
runt jorden.
... Fosforn i biogödslet från 2017 räcker
för att odla havre till fler än 13 miljoner
portioner havregrynsgröt!
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Matavfall hushåll
Matavfall

Solna stad har ett frivilligt och kostnadsfritt insamlingssystem av
matavfall. Det innebär att fastighetsägaren (hyresvärdar, bostadsrätts
föreningar och villaägare) själva väljer att ansluta sig till insamlingen.
I tjänsten ingår 140 liter kärl för matavfall, sorteringsutrustning
till hushållen, informationsmaterial och hämtning av matavfallet.
Solna stads avfallsverksamhet gör gärna platsbesök och hjälper till
med att hitta plats för insamlingen och rätt dimensionering.
Varje år genererar en person ca 74 kilo matavfall, varav 22 kilo är
onödigt matsvinn. Det matavfall som du sorterar ut behandlas och
blir biogas till fordonsbränsle och värdefullt biogödsel till odlingsmark.
Vill ni också sortera matavfall?
Kontakta Solna stads kontaktcenter eller läs mer på solna.se/matavfall

Sortera dina matrester du också. Så är du med och
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Grovavfall
Grovavfall är tunga eller skrymmande föremål som inte ska läggas
i det vanliga sopkärlet. Exempelvis trasiga möbler, emballage, pulkor
eller gamla cyklar. Också mindre skrymmande avfall som inte är
brännbara hör till kategorin grovavfall, såsom blomkrukor, dricksglas,
porslin och stekpannor.
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ÖPPETTIDER OCH INFORMATION

Miljöbil
Den mobila miljöstationen utgår från
Solnaplan varje helgfri torsdag och
kör därefter olika turer udda och
jämna veckor.

Helgfria torsdagar. Se turlista och mer info på solna.se/
mobilamiljostationen
Tar emot grovavfall i storlek som du själv kan bära.
Tar även emot farligt avfall inklusive el-avfall som
inte är större än en mikrovågsugn.

Återvinningscentral (ÅVC)
Kvarnkullen
Rissne, Enköpingsvägen 129

För öppettider, vägbeskrivning, fler återvinnings
centraler och mer information, besök sorab.se

Mobil återvinningscentral (MÅVC)
Ekorrstigen 2
Hagalundsgatan 38
Oscarsrogatan 15–17

Se turlista och mer info på solna.se/mavc
Här kan du bland annat lämna grovavfall, farligt
avfall och textilier. Du kan även skänka mindre
saker till återbruk.

Grovavfall

INSAMLINGSPLATS
Privatpersoner

Fastighetsägare
Bemannad insamling

Flerfamiljsfastigheter kan abonnera en bemannad
lastbil som tar emot grovavfall. Bilen står två timmar
utanför fastigheten och de boende bär själva dit sitt
grovavfall. Kan även kompletteras med bil för el-avfall.
El-avfallet ska inte vara större än en mikrovågsugn.*

Soprum i fastigheten

Flerfamiljsfastigheter kan abonnera hämtning av
grovavfall i soprum enligt fast schema.*

Container

Fastighetsägare kan också hyra container för grovavfall,
för enstaka tillfällen eller regelbunden hämtning.*

*Beställning görs via SUEZ kundtjänst

Bygg- och rivningsavfall
Hämtning av bygg- och rivningsavfall i fastigheten ingår inte som
grovavfall. Exempel är toalettstol, handfat, badkar, varmvattenberedare,
elmätare, proppskåp, termostat samt övrigt avfall efter renovering av
fastighet. Hushållen kan lämna mindre mängder, max 3 kubikmeter per
tillfälle, sorterat byggavfall utan extra avgift på SÖRAB:s återvinningscentraler. För större mängder tas en avgift ut. Det är endast ägaren till
avfallet som personligen kan lämna avfallet kostnadsfritt. För ytterligare
information besök sorab.se.
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Insamlingsplatser
Farligt avfall och el-avfall
INSAMLINGSPLATS

ÖPPETTIDER

HÄR LÄMNAR DU

Miljöbil
Den mobila miljöstationen
utgår från Solnaplan
varje helgfri torsdag och kör
därefter olika turer
udda och jämna veckor.

Helgfria torsdagar enligt
turlistan som finns på solna.se/
mobilamiljostationen

Farligt avfall och el-avfall
(el-avfallet får inte vara större
än en mikrovågsugns storlek).
Tar även emot grovavfall.

Mobil återvinningscentral
(MÅVC)
Ekorrstigen 2
Hagalundsgatan 38
Oscarsgatan 15–17

Se turlista och mer info på
solna.se/mavc

Här kan du bland annat lämna
grovavfall, elavfall, farligt
avfall och textilier. Du kan
även skänka mindre saker
till återbruk.

Miljöstation
OKQ8 Bergshamra,
Kungshamravägen 1

Bensinstationens öppettider.
Låna nyckel inne på bensin
stationen

Farligt avfall, småelektronik,
batterier och ljuskällor*, även
bilbatterier och andra större
startbatterier.

Återvinningscentral (ÅVC)
Kvarnkullen
Rissne, Enköpingsvägen 129

För öppettider, vägbeskrivning
fler återvinningscentraler och
mer information besök sorab.se

Farligt avfall, el-avfall
inklusive bilbatterier och
andra större startbatterier,
grovavfall m.m.

Batteriholk

Information om din närmaste
batteriholk hittar du på
batteriåtervinningen, webbplats:
www.batteriatervinningen.se

Batterier från klockor,
ficklampor, leksaker,
hörapparater, kameror,
spelande gratulationskort
m.m.

Apotek

Apotekens öppettider

Apotek har skyldighet att
ta emot gamla läkemedel.
Utvalda apotek tar även emot
sprutor och kanyler se vilka
på solna.se/avfall

OKQ8 Solna strand,
Hemvärnsgatan 1

* Ljuskällor omfattar lysrör, glödlampor och lågenergilampor
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Farligt avfall och el-avfall
I ett hushåll uppkommer olika typer av avfall som betraktas som farligt
och kräver särskild behandling. Avfall som är farligt för miljön ska inte
läggas bland hushållssoporna eller spolas ner i avloppet. Det ska tas om
hand på ett säkert sätt så att ingenting läcker ut i naturens kretslopp.

Farligt avfall

Alla förpackningar som är märkta med kemikalieinspektionens faro
symboler ska, om det finns något innehåll kvar när de kastas, betraktas
som farligt avfall.
Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.

El-avfall
Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som el-avfall när de är
förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela
produkten ska då lämnas in. Även ljuskällor såsom lysrör, lågenergi
lampor och glödlampor räknas som el-avfall.
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Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som är giftigt, frätande, ekotoxiskt och brand
farligt. Exempel på farligt avfall är bekämpningsmedel, färg, lim- och
lackrester, lösningsmedel, spillolja och fotokemikalier.

Fastighetsnära insamling
Soprum i fastigheten
Flerfamiljsfastigheter kan utan kostnad få el-avfall upp till en TV:s
storlek samt ljuskällor* och batterier hämtat i fastigheten. Hämtning
sker var fjärde eller åttonde vecka. Tjänsten kräver ett lämpligt utrymme
inomhus i kärl eller rullbur som avfallsentreprenören tillhandahåller.**
För tätare tömningsintervall finns andra abonnemang. Se taxan.

Vitvaror efter avrop
Hämtning av större el-produkter så som kyl, frys, tvättmaskin och
liknande utförs efter särskild beställning av fastighetsägaren mot avgift
enligt taxa.**

Bemannad lastbil
Flerfamiljsfastigheter kan abonnera bemannad lastbil som tar emot
grovavfall och el-avfall. Bilen står två timmar utanför fastigheten och de
boende bär själva dit sitt grovavfall och el-avfall (ej övrigt farligt avfall).
El-avfallet ska inte vara större än en TV:s storlek.**

Miljöbox för villahushåll
Villahushåll har möjlighet att få en röd miljöbox där småelektronik,
batterier och kemikalier samlas. Boxen hämtas sedan efter avrop.**
* Ljuskällor omfattar lysrör, glödlampor och lågenergilampor
** Beställning görs via SUEZ kundtjänst
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Farligt avfall i flerbostadshus
Avfallsentreprenören hämtar farligt avfall utan extra kostnad från
flerbostadshus under förutsättning att det förvaras inomhus i låst,
godkänd skåp för farligt avfall.

Lämna ditt el-avfall i butik

Bilbatterier och däck
Bilbatterier och andra större startbatterier lämnas till någon av SÖRAB:s
återvinningscentraler. Bildäck ingår i producentansvaret och ska lämnas
till däckfirma eller till återvinningscentral.
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Farligt avfall

Sedan den första oktober 2015 har butiker ett ansvar för att ta emot
el-avfall. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all konsument
elektronik som är mindre än 25 centimeter. I övriga butiker gäller
principen en mot en, det vill säga att du har möjlighet att lämna in en
gammal produkt när du köper en ny, motsvarande produkt i butik.

VISSTE DU ATT …
… det går åt 4 400 liter vatten för att tillverka en t-shirt
… 22  000 liter vatten för att tillverka ett par jeans
… och 4  800 liter vatten för att tillverka en skjorta
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Kläder och prylar till återbruk
Har du saker du vill bli av med, men som är i gott skick? Skänk bort
dina möbler, husgeråd och textilier.

Skänk eller sälj
• Annonsera på internet, till exempel genom Blocket eller Tradera med
flera. Det finns även lokala sidor på facebook för sälj/skänka/byte i
Solna.
• Lämna till secondhandbutiker. Vissa butiker hämtar dina möbler och
prylar direkt vid dörren. Kontakta till exempel Myrorna, Röda
Korset, Stadsmissionen och andra aktörer för mer information.

Klädskåp
I Solna finns ett fyrtiotal uppmärkta klädskåp för klädinsamling. Se
solna.se/avfall för uppdaterad lista. Solna stad låter aktörer, efter ansökan,
placera ut skåp för mottagning av hemtextil, kläder och skor. Kläderna
går till second handverksamhet och biståndsarbete. Kläder som slängs i
skåp uppmärkta av aktörerna Human Bridge eller Emmaus behöver inte
vara hela. Det som inte kan gå till återanvändning går till återvinning i
form av nya textilier och garner eller till tillverkningsindustrin för att bli
nya produkter eller putstrasor.
Vill ni som fastighetsägare ha ett skåp på er mark hjälper vi gärna till
med att förmedla en kontakt.
År 2017 samlades 251 ton (motsvarar 3 kg) textilier in i Solna.
Det motsvarar 3 kg per person.
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Återbruk

• Slå två flugor i en smäll och bli av med både dina brukbara saker och
ditt skräp på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler. Där finns
container för återbruk.

VISSTE DU ATT…
… återvinningen av Solnabors insamlade förpackningar under 2017 har sparat 19 GWh.
… den energin motsvarar lika mycket som 1626
lägenheters energianvändning på ett år.
… eller lika mycket energi som om varje Solnabo
använde sin dator 14 timmar per vecka i ett helt år.

36

Tidningar och förpackningar
Tidningar och förpackningar av kartong, wellpapp, plast, metall och
glas är varugrupper som omfattas av producentansvar. Dessa ska lämnas
till en återvinningsstation (ÅVS). Enligt producentansvaret ska den som
producerat en förpackning eller en tidning också se till att materialet
återvinns när varan är förbrukad. Det är Förpacknings- och tidnings
insamlingen AB (FTI) som äger och ansvarar över att återvinnings
stationerna töms, städas och underhålls.

Var finns närmaste återvinningsstation?
I Solna finns det 34 återvinningsstationer, se karta på www.ftiab.se här
kan du se vart stationerna finns, när de ska tömmas och städas.

Fastighetsnära insamling
Som fastighetsägare och bostadsrättsförening kan ni ansluta er till
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Avtal kan göras
med valfri entreprenör för hämtning av dessa materialslag. Besök FTI:s
hemsida för mer information.

Besök www.ftiab.se för felanmälan och synpunkter kring fulla behållare,
städning eller underhåll omkring behållarna. Alternativt mejla/ring till
info@ftiab.se / 0200 - 88 03 11.

Färgat glas

Ofärgat glas

Metall

Pappersförpackninga

Plast

Tidningar
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Tidningar &
Förpackningar

Felanmälan och synpunkter
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Företag och verksamheter
Kommunen ansvarar för hushållsavfall, d.v.s. avfall som kommer från
hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Exempel
på avfall jämförligt med hushållsavfall är: köksavfall från verksamheter,
avfall från personalutrymmen, avfall från skolor, hotell, sjukhus och
vårdinrättningar samt storkök. Avfallet ska hämtas av kommunens
avfallsentreprenör SUEZ. Grovavfall, verksamhetsavfall eller farligt
avfall avses inte. Företag/verksamheter kan lämna annat avfall än
hushållsavfall på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler mot avgift,
eller anlita valfri entreprenör med godkända transporttillstånd.

Matavfall
I alla verksamheter uppstår matavfall, exempelvis matrester, skal och
kaffesump. Er verksamhet har möjlighet att sortera matavfallet så att det
rötas och blir till biogas och biogödsel genom tjänsten Gröna Linjen. Ni
kan välja mellan olika system – avfallskärl, kvarn till tank och förpackat
matavfall. För att teckna abonnemang kontakta kundtjänst för Gröna
linjen (se baksidan av broschyren).

Fettavskiljare
Många verksamheter behöver ha fettavskiljare installerad för att hindra
utsläpp av fett till avloppet. Tömning görs av stadens utsedda entreprenör.
Läs mer om vilka verksamheter som kräver fettavskiljare på solna.se/avfall

Företag
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Grovavfall
Företag kan lämna grovavfall på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler
mot avgift. Företagskort behövs som betalning. Läs mer om vilka regler,
villkor och priser som gäller på sorab.se. För transport av avfall krävs i
vissa fall tillstånd från Länsstyrelsen. Verksamhetsutövare har också
möjlighet att beställa hämtning av grovavfall av auktoriserat företag.

Farligt avfall
Farligt avfall eller el-avfall från företag/verksamheter måste beställas
av en godkänd entreprenör. För egen transport av farligt avfall krävs
tillstånd från länsstyrelsen. Mindre mängder farligt avfall från verk
samhetsutövare kan lämnas till SÖRAB:s ÅVC vid Hagby ÅVC.

Förpackningar och tidningar
Tidningar samt förpackningar av kartong, well, plast, metall och glas
kan i mindre hushållsstora mängder transporteras i egen regi till en
återvinningscentral. Ni kan också avtala med valfri entreprenör för
hämtning av dessa materialslag. Företag med större mängder metalleller plastförpackningar (>200 kg) kan få ersättning för materialet om
det avlämnas vid någon av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
(FTI AB) mottagningsstationer som finns runt om i Sverige. Se ftiab.se
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Företag
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Fastighetsägarens ansvar
Hanteringen av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av
den eller de entreprenörer som kommunen anlitar för ändamålet. Ytterst
ansvarig gentemot kommunen är fastighetsinnehavaren av den fastighet
där avfallet uppkommer. Solna stad hämtar via entreprenadavtal
hushållsopor inklusive matavfall, hushållens grovavfall och hushållens
farliga avfall. Stadens avfallsentreprenör är Suez Recycling AB.

Fastighetsägarens ansvar
• Behållare får inte fyllas mer än att de kan tillslutas. De får heller
inte vara så tunga så att de är svåra att flytta.
• Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning
lämnas till avfallsentreprenören. Ändringar ska utan uppmaning
lämnas till avfallsentreprenören.
• Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren är skyldig
att utan dröjsmål anmäla till Tekniska förvaltningen ändring av
ägandeförhållanden för fastigheten eller en annan förändring som
berör avfallsabonnemanget.
• Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl
och avfallsbehållare, samt för att utrymme för avfall hålls i städat
skick. Tvätt av kärl går att beställa enligt taxa.
• Beskära träd och buskar så att de inte utgör ett hinder för renhållningsfordon och personal.
• Väg till behållare ska hållas lättframkomlig, snöröjd och halkfri.
• Skotta runtom underjordbehållare och sopa av snön som ligger
på locken.
• Ta kontinuerligt bort hårt packat eller fastfruset avfall i kärlet.
För mer information se stadens lokala avfallsföreskrifter på solna.se/avfall
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Allmänna bestämmelser
Ansvar för den kommunala avfalls
hanteringen och gällande regler
Avfallshanteringen i kommunen regleras av
Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra
förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken
samt i föreskrifter om avfallshantering för Solna
stad. Endast den som kommunen anlitar eller ger
särskilt medgivande får transportera avfall som
lyder under det kommunala renhållningsansvaret.
Solna stads avfallsföreskrifter reglerar hur
avfall skall hanteras i Solna. Där anges också de
förutsättningar som gäller för undantag från
föreskrifterna. Undantag prövas av miljö- och
hälsoskyddsnämnden som är tillsynsmyndighet
över verksamheten. Tekniska förvaltningen har
verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall och där med jämförligt avfall i kommunen.
Stadens renhållningsordning, d.v.s. lokala avfalls
föreskrifter och avfallsplan, finns att läsa på stadens
webbplats solna.se/avfall

Ändrade eller särskilda
hämtningsförhållanden
Uppehåll i hämtning kan medges under förut-
sättning att fastigheten inte nyttjas under en
sammanhängande tid av minst sex månader.
Anmälan skall göras skriftligt till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden senast en månad före
uppehållsperioden.
För fritidshus, koloniområden och andra
fritidsanläggningar med hämtning endast mellan
15 april och 15 oktober, skall uppehållet omfatta
hela perioden för att avgiftsändring skall medges.
Fastställande av abonnemang
Avfallsbehållares storlek, typ, antal och placering
bestäms av avfallsverksamheten i samråd med
fastighetsägaren. Varje hämtningsställe skall mätas
in, för att kommunen skall kunna fastställa ett
abonnemang. Vid svårighet att fastställa mängden
avfall vid ett hämtningsställe eller när ett och
samma soprum används av fler än en avfalls
lämnare, skall HBsäck (hämtning betald-säck)
användas.
Kostnaderna för att tillhandahålla behållare
(säck eller kärl) är inräknade i de angivna hämtningsavgifterna i denna taxa. Leverans av säckar
och kärl sker enligt anvisning från kommunen.
Övermängd
Överfyllda, trasiga, för tunga behållare eller
behållare som innehåller dåligt emballerat avfall
och som inte kan hanteras av hämtningspersonalen utan spill, hämtas efter omemballering
vid nästa hämtningstillfälle.
Hämtning av avfall utöver abonnerad mängd
kan beställas hos avfallsverksamhetens kundtjänst
och debiteras enligt taxa för extrahämtning.
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Övrigt

Avgiftsmottagare, avgiftsprinciper och
avgiftsskyldighet
Tjänster eller arbeten, som skiljer sig från de som
anges i denna avfallstaxa, skall ersättas med belopp
som meddelas av Tekniska förvaltningen och
skall motsvara kommunens självkostnad.
Fastighetsägaren eller den som är skatteskyldig
för fastigheten enligt kommunalskattelagen är
skyldig att erlägga avgifterna enligt denna taxa.
Avgiftsskyldigheten kan överföras till nyttjande
rättshavaren efter begäran från avgiftsskyldige
och efter nyttjanderättshavarens medgivande,
om detta inte medför påtagligt extra arbete för
kommunen eller motverkar hanteringen av avfall
på fastigheten i sin helhet och om överenskommelse kan tecknas mellan kommunen och
nyttjanderättshavaren.
Kommunen kan säga upp överenskommelse
med nyttjanderättshavare och återföra avgifts
skyldigheten till fastighetsägaren från uppsägningsdagen.
Ändring av ägandeförhållanden, mängden
avfall, uppställningsplats för behållaren eller annan
ändring som kan ha betydelse för beräkningen
av avgiften skall utan onödigt dröjsmål anmälas
till kommunens kundtjänst. Ändring som medför
ändrad avgift, räknas från den vecka ändringen
börjar gälla.

Avfallstaxans avgifter skall betalas till Solna stads
avfallsentreprenör enligt faktura som normalt
sänds ut en gång varannan månad. Andra
intervaller kan förekomma liksom förskotts
betalning, beroende på typ av abonnemang
och tjänst. Betalas inte utsänd faktura i rätt tid
debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt
inkassoavgifter.

Kontakta oss
Har du frågor om avfallshantering är du välkommen att vända dig till oss.
Område som
frågan berör

Typ av fråga

Kontaktuppgift

Matavfall och restavfall

Taxa, abonnemang, tömning,
fakturor och ägarbyte

SUEZ
08-519 33 004
solna.se@suez.com

Matavfall verksamheter
s.k. Gröna linjen

Abonnemang, fakturor och
tömning

SUEZ
08-519 33 303
gl.ost.se@suez.com

Fettavskiljare

Abonnemang, fakturor,
hämtning

Ragn-Sells
prod.ise@ragnsells.com
alt. 010 - 723 50 00

El-avfall

Beställning av tjänster

SUEZ
08-519 33 004
solna.se@suez.com

Grovavfall

Beställning av tjänster

SUEZ
08-519 33 004
solna.se@suez.com

Återvinningsstationer

Insamling, städning och
tömning av behållare

FTI AB
0200-88 03 11
solna@ftiab.se,
www.ftiab.se

Återvinningscentraler

Vägbeskrivning, öppettider,
frågor

SÖRAB
08-505 804 00
info@sorab.se
www.sorab.se

Solna stad

Avfallsföreskrifter, avfallsplan,
uppehåll i hämtning, miljöstationer och kompostering

www.solna.se/kontakt
08-746 10 00

För mer information besök solna.se/avfall

Solna stad
08-746 10 00
solna.se

