
Nej

Solna Stad
Prislista avfallstaxa 2022

1. Basavgift
Basavgiften debiteras fastighetsägaren per antal hushåll.

Typ av nyttjare Pris/år

Hushåll*               800 

Verksamheter**               -  

* för studentboende i korridor likställs det antal rum som delar gemensam-

hetskök med ett hushåll

** Verksamheter betalar ingen fast avgift, däremot betalar de för 

behandlingskostnaderna via abonnemanget.

2. Abonnemang
Priserna, om inget annat anges, avser kostnaden för ett 

hämttillfälle före eventuella prisjusteringar.

Restavfall

Säck och kärl Hushåll Verksamhet

190 liter                 15 kr               37 kr

240 liter                 19 kr               47 kr

370 liter                 29 kr               72 kr

500 liter*                 39 kr

660 liter                 52 kr             129 kr

400 liter komprimerat kärl*               78 kr

600 liter komprimerat kärl*             117 kr

Lösmängd (pris per kbm)             196 kr

Säck 125 liter*                 16 kr               39 kr

Säck 240 liter*                 30 kr               75 kr

* Ej för nytecknande

För ett hushåll i Solna Stad tas en basavgift ut i syfte att täcka gemensamma 

kostnader för exempelvis återvinningscentral, administration och 

behandlingskostnader.

Utöver basavgiften tas även en avgift ut för de abonnemang som beställs i syfte 

att täcka kostnaderna för insamling.

Förutom basavgift och valda abonnemang finns även vissa övriga tillägg av mer 

engångskaraktär som kan tillkomma.

Samtliga priser anges exklusive moms.



Container och krantömmande Hushåll Verksamhet

Frontlastad (pris per kbm)                 68 kr             169 kr

Komprimatorcontainer (pris per kbm)                 68 kr             169 kr

Lyftdumper                 68 kr             169 kr

Lastväxlare                 68 kr             169 kr

Krantömmande med innersäck*               311 kr             776 kr

Krantömmande utan innersäck*               270 kr             675 kr

*Maximal storlek på behållare 5kbm

Sopsug Hushåll Verksamhet

Stationär sopsug (pris per kvm och år)*                7,8 kr            19,4 kr

Mobil sopsug (pris per kbm)                 68 kr

* Avser Huvudsta sopsug

Hämtningsintervaller Hushåll Verksamhet

Varannan vecka (26ggr/år)* -20% 0%

Fler än 52 hämtningar/år* 10% 10%

Extratömningar och budningar 10% 10%

* Gäller abonnemang med fasta hämtningsintervall

Matavfall

Säck och kärl Hushåll Verksamhet

140 liter                9,7 kr               32 kr

Krantömmande, container och tank Hushåll Verksamhet

Matavfall, utan innersäck              75,9 kr

Matavfall, med innersäck              87,3 kr

Matavfall i container* (pris per kbm)              69,0 kr

Matavfall i tank (pris per kbm)          153,3 kr

*Endast stationär sopsug

Hämtningsintervaller Hushåll Verksamhet

Varannan vecka (26ggr/år)* -20% 0%

Fler än 52 hämtningar/år* 10% 10%

* Gäller abonnemang med fasta hämtningsintervall



Grov-, el- och fettavfall

Övrigt avfall Hushåll Verksamhet

Grovavfall - 370 liter                 74 kr

Grovavfall - 660 liter               132 kr

Grovavfall - 1000 liter               200 kr

Tung hantering grovavfall (pris per kbm)               318 kr

Elavfall               375 kr

Fettavskiljare <=3 kbm             500 kr

Fettavskiljare 3,1-6,9kbm          1 000 kr

Fettavskiljare >7 kbm          1 500 kr

Behandlingsavgift fett per kbm*             300 kr

Bomkörning             700 kr

*Fettavskiljarens storlek avrundas uppåt till närmaste heltal

Tilläggsavgifter fett Hushåll Verksamhet

Extratömning (inom 5 arbetsdagar)             500 kr

Natt (22-03)          1 000 kr

Akut (inom 24h)          2 000 kr

Helg (lör, sön helgdag)          3 000 kr

Hetvattenspolning 1h          2 812 kr

Timtid          1 405 kr

Hämtningsintervaller, grov- och elavfall Hushåll Verksamhet

Fler än 52 hämtningar/år 10% 10%

Extratömningar och budningar 10% 10%

* Gäller abonnemang med fasta hämtningsintervall



3. Övriga tillägg

Övriga tilläggstjänster Pris

Rulle om 10 hämtning-betald-säckar               546 kr

Påshållare i metall för matavfallspåsar               575 kr

Framkörningsavgift tvätt kärl               510 kr

Framkörningsavgift tvätt krantömmande            1 464 kr

Kärltvätt / st               160 kr

Tvätt bottentömmande behållare / st            1 602 kr

Mobil ÅVC - vardagar 07-16 / 2h            4 306 kr

Mobil ÅVC - kvällar 16-20, lördag 09-13 / 2h            6 126 kr

Gångtillägg per hämtning och kärl 10-19 meter                  5 k r

Gångtillägg per hämtning och kärl 20-29 meter                 10 kr

Gångtillägg per hämtning och kärl >=30 meter                 15 kr

Hämtning vitvaror & större elavfall / st               708 kr

Latrinhämtning / st               557 kr

Trädgårdsavfall / kbm               987 kr

Utställning eller hemtagning av container*            1 021 kr

Farligt avfall - Röd box** -

Returpapper, allmän insamling ***

Returpapper, fastighetsnära insamlin ****

* Får endast användas för restavfall och trädgårdsavfall

** Max en hämtning per hushåll och år

*** Avgiften är inkluderar i grundavgiften

**** Avgiften regleras mellan abonnent och auktoriserad 

insamlingsentreprenör. Se SÖRAB.se för godkända entreprenörer

För arbeten och tjänster som skiljer sig från de i taxan upptagna äger 

tekniska förvaltningen i varje enskilt fall rätt att bestämma avgifterna 

baserat på stadens självkostnader.


