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Kommunens skyldigheter
Kommunen är skyldig att samla in, transportera och 
omhänderta allt avfall som faller under kommunalt 
ansvar. I detta begrepp inkluderas så kallat kom-
munalt avfall, avfall som uppkommer vid enskild 
spillvattenrening som till exempel slam, urin och 
latrin samt bygg- och rivningsavfall som inte 
produceras i yrkesmässig verksamhet. Kommunens 
avfallsansvar regleras i miljöbalken 15 kap 20 §. 
Lokala bestämmelser framgår av föreskrifter för 
avfallshantering inom Norrköpings kommun som 
fastställs av kommunfullmäktige.

Rättighet att ta betalt
Kommunen har också rätt att ta ut avgifter för 
den service man är skyldig att tillhandahålla inom 
ramen för det kommunala avfallsansvaret. Rättig-
heterna att ta ut avgift samt regler för hur avgifterna 
får utformas regleras i Miljöbalken 27 kap 4-6 §§. 
Avgifterna ska framgå av en kommunal avfallstaxa 
som fastställs av kommun fullmäktige.

Krav på abonnemang 
och hämtning
Avgift för abonnemang och tjänster ska vara perio-
diska och erläggas för alla hushåll och verksamheter 
samt för alla anläggningar som bedöms kunna ge 
upphov till avfall som omfattas av det kommuna-
la avfallsansvaret. Med ett hushåll avses lägenhet 
för boende i småhus (helår och fritid) samt i fler-

Inledande bestämmelser och definitioner

bostadshus. Exempel på anläggningar kan vara 
slutna tankar eller avskiljare som utgör delar av 
system för enskild avloppsrening. Detta innebär 
att det kan finnas behov av flera abonnemang och 
tjänster på en och samma fastighet. 

Fastighetsägaren är 
avgiftsansvarig
Det är fastighetsinnehavaren som ska betala de av-
gifter som anges i taxan. Med fastighetsinnehavare 
avses den som äger fastigheten eller den som enligt 
1 kapitlet 5 § i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 
ska anses som fastighetsägare. Som fastighetsinne-
havare räknas i denna taxa även lagfaren ägare till 
hus på ofri grund.

Avgift ska betalas till Nodra AB
Nodra AB har kommunfullmäktiges uppdrag att 
fullgöra den kommunala avfallsskyldigheten. Betal-
ning av avgifterna i avfallstaxan ska ske till Nodra 
AB. Om inget annat anges avser avgifterna kronor 
per år inklusive moms.

Vid avgiftens debitering tillämpas kronutjämning. 
Vid utebliven eller sen betalning beräknas dröjs-
målsränta enligt räntelagen.

I det fall en förening anges som betalningsansvarig 
ska registreringsbevis och förteckning över tillhö-
rande fastigheter inlämnas till Nodra AB.

Ändringar i taxan
Nodra AB ansvarar för att besluta om avgifter i 
enstaka fall som inte regleras av taxan. Sådana 
enstaka fall kan till exempel uppstå till följd av 
ny teknik vid insamling av avfall, behov eller 
önskemål om nya metoder eller intervall för 
hämtning av avfall från kund. Nodra AB har 
också rätt att besluta om ändringar i taxan som 
krävs som en följd av förändringar i kommunens 
föreskrifter för avfallshantering eller lagstiftning.

Nya avgifter ska införlivas i taxan vid närmast 
följande revidering. Nodra AB äger rätt 
att löpande justera avgifterna i taxan efter 
kostnadsutvecklingen i verksamheten. Sådan 
justering ska föranledas av och följa förändringen 
av för branschen dominerande indextal för 
insamling och behandling av avfall. 

När ordinarie abonnemangsformer inte är 
tillämpbara får Nodra AB göra individuella 
överenskommelser med fastighetsinnehavare eller 
annan kund.
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Detaljerade bestämmelser

Tjänster och avgifter som är beroende av  
beslut från byggnads- och 
miljöskydds nämnden
Vissa tjänster och avgifter i avfallstaxan förutsätter 
beslut från byggnads- och miljöskyddsnämnden 
om undantag från kommunens avfallsföreskrifter. 
Dessa kan alltså inte nyttjas om kund inte kan 
uppvisa giltigt beslut från tillsynsmyndigheten. 
Vilka dessa tjänster är framgår av taxan. 

Ändrade hämtningsförhållanden
När kund ändrar förutsättningarna för avfalls-
hämtningen, såsom placering av avfallsbehållare 
med mera, ska ändringen anmälas till Nodra AB 
och kan medföra avgiftsändring.

Hämtningsintervall och kärlstorlekar
Hämtningsintervall avseende olika typer av avfall 
och hämtningssystem regleras i avfallstaxan med 
stöd av 28 § i kommunens avfallsföreskrifter. 

I den mån äldre modeller av avfallskärl förekom-
mer hos kund, används taxan för den kärlstorlek 
som är närmast i storlek.

Skärgårdshämtning 
För hushåll där hämtning av avfall sker i säck med 
båt, tillämpas taxorna för Mini, Bas respektive 
extrakärl, (B.1.1.) beroende på mängden restavfall. 
Fastighetsnära hämtning av förpackningsavfall 
eller returpapper erbjuds inte i skärgården i områ-
den där hämtning sker med båt. 

Tömning med slambil och kranbil på öar genom-
förs maximalt en gång per år.

Sommarperiod
Sommarabonnemang avser perioden vecka 
19 till 38.

Ordinarie arbetstid, jourtid 
och extra hämtning
Med ordinarie arbetstid avses vardag 07.00 till 
16.00. Med jourtid avses annan tid än vardag 
07.00 till 16.00. Tjänster som ska utföras inom 
24 timmar utförs under ordinarie arbetstid inom 
24 timmar från beställning. 

Vid extra tjänster och extra hämtningar som ska 
utföras inom 2 dagar eller mer räknas ej dag då 
beställning sker. Beställs en sådan tjänst på mån-
dagen ska den alltså utföras senast under onsdagen. 

Dragväg och slanglängd
Dragväg mäts som enkel gångväg från sopbehål-
larens placering till närmaste uppställningsplats 
för sophämtningsfordon. Vid hämtningsställe som 
kräver mekaniska hjälpmedel (till exempel hiss) 
utgår avgiftstillägg motsvarande 10 meter dragväg 
per kärl eller säck.

Slanglängden mäts som längden av den slang som 
åtgår för tjänstens utförande. Observera att det 
alltså inte är avståndet mellan slamsugningsfordo-
net och t.ex. slamavskiljare som avses.
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Bomkörning
Om tömning/hämtning av avfall inte kan genom-
föras inom aviserad tid på grund av hinder orsakat 
av kund utgår en bomkörningsavgift där detta 
framgår av taxan. 

Returpapper
Returpapper omfattas sedan 1 januari 2022 inte 
längre av producentansvar utan ingår i det kom-
munala avfallsansvaret. Fastighetsnära insamling 
av returpapper erbjuds till fastighetsinnehavare till 
småhus mot särskild avgift som framgår av B.1.1, 
B.1.2.2 och B.1.2.3 i denna taxa. 

Fastighetsinnehavare av flerbostadshus erbjuds 
fastighetsnära insamling av returpapper i kärl via 
direkta avtal med entreprenörer som är auktorisera-
de av Nodra. Auktoriserade entreprenörer framgår 
av www.nodra.se. Avgiften regleras inte i denna 
taxa. Returpapper kan även hämtas från under-
jordsbehållare mot avgift som framgår av B.2.4 i 
denna taxa. 

Fastighetsinnehavare som inte önskar fastighets-
nära insamling av returpapper eller som har större 
volymer som inte ryms i det egna kärlet hänvisas 
till insamlingscontainrar placerade på Förpack-
ningsinsamlingens återvinningsstationer.
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Avfall inklusive slam från småhus och fri-
tidshus som hämtas på gemensamma plat-
ser eller från gemensamma anläggningar

Under vissa omständigheter kan avfall inte hämtas 
vid varje enskild fastighet utan måste ske från 
överenskomna eller anvisade platser eller anlägg-
ningar som i vissa fall delas av flera fastighetsinne-
havare. Orsakerna kan till exempel vara tillfälliga 
eller säsongsberoende framkomlighetsproblem 
eller att vägar och vändzoner inte håller nödvändig 
standard. I dessa fall ska avfallstaxan tillämpas på 
följande sätt:

• Fastighetsinnehavare som lämnar avfall i egna 
behållare placerade på sådan överenskommen 
eller anvisad plats betalar ordinarie fast respek-
tive rörlig abonnemangsavgift.

• Fastighetsinnehavare som under delar av året 
lämnar avfall i egna eller i gemensamma behål-
lare på överenskommen eller anvisad plats, till 
exempel vid så kallade vinterstationer, betalar 
ordinarie fast respektive rörlig abonnemangsav-
gift.

• Upp till tre fastighetsinnehavare som medgivits 
rätt enligt §38 i avfallsföreskrifterna att lägga 
sitt avfall i en gemensam uppsättning avfalls-
behållare betalar ordinarie fast avgift samt sin 
andel av den rörliga avgiften. Taxa för småhus 
respektive fritidshus tillämpas avseende den 
rörliga avgiften. En av fastighetsinnehavarna är 

ansvarig för abonnemanget, och är den ende 
som får göra ändringar eller extra beställningar 
kopplade till abonnemanget.

• Fastighetsinnehavare som lämnar sitt avfall i 
gemensamma behållare på en så kallad station 
betalar ordinarie fast avgift samt sin andel av 
den rörliga avgiften. Taxa för stationer tilläm-
pas avseende den rörliga avgiften. En av fastig-
hetsinnehavarna som är ansluten till stationen 
är ansvarig för abonnemanget och är den ende 
som får göra ändringar eller extra beställningar 
kopplat till abonnemanget.

• För fastigheter som ingår i en samfällighet eller 
annan förening som utgör en egen juridisk 
person kan föreningen vara kund till Nodra 
AB. Föreningen betalar då fast avgift för res-
pektive ingående fastighet samt den samlade 
rörliga kostnaden för hämtningen. Föreningen 
ska hålla Nodra informerade om vilka fastig-
heter som ingår i föreningen samt vem som 
är föreningens kontaktperson i frågor som rör 
avfallsabonnemanget. Det är endast denne 
som får göra ändringar eller extra beställningar 
kopplat till abonnemanget.

De två sista punkterna ska även tillämpas för 
hämtning av slam, urin och fosforfilter från enskil-
da avloppsanläggningar som är gemensam för flera 
fastigheter. För hämtning av dessa avfallsslag utgår 
dock endast rörlig avgift.

Avfall från flerbostadsfastigheter 
och verksamheter som hämtas på 
gemensamma platser eller från 
gemensamma anläggningar
Avfall från flerbostadsfastighet och verksamhet 
som saknar eget hämtställe och därför nyttjar 
gemensamt hämtställe på annan fastighet, 
hämtas i samma fraktioner och med samma 
hämtningsintervall som det avfall som uppkommer 
i fastigheten där hämtstället är placerat. 

Behov av tillfälliga avfallstjänster som inte 
ryms inom befintligt hämtningssystem
I de fall Nodras hämtningssystem för kommunalt 
avfall eller avfall som omfattas av kommunalt 
ansvar inte kan uppfylla de krav på hantering eller 
sortering som en tillfällig verksamhet, evenemang 
eller liknande ställer kan fastighetsinnehavaren 
ansöka hos byggnads- och miljöskyddsnämnden 
om att få anlita annan hämtningsentreprenör för 
detta avfall.

Kostnader för hanteringen regleras inte i den 
kommunala avfallstaxan utan i en direkt uppgörel-
se mellan fastighetsägare och anlitad entreprenör. 
Regler kring ansökan finns i kommunens föreskrif-
ter för avfallshantering 43 §.

Definitioner
Avfallstaxan för Norrköpings kommun använ-
der termer och definitioner på samma sätt som i 
föreskrifter för avfallshantering inom Norrköpings 
kommun.
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Principer för avfallstaxans konstruktion
Fast och rörlig del 
Avgiften för ett avfallsabonnemang består av en 
fast och en rörlig del. 

Den fasta delen av avgiften finansierar:
• Drift av returpunkter samt behandling av det 

avfall som samlas in via dessa

• Behandling av farligt avfall som samlas in eller 
lämnas vid returpunkt.

• Kundservice.

• Information.

• Planering och övrig administration.

• Finansiella kostnader.

• Kostnader för åtgärder som underlättar insam-
ling och sortering av återanvändbara produkter 
från hushåll och verksamhetsutövare som pro-
ducerar avfall som kommunen ansvarar för.

Den rörliga delen av taxan finansierar:
• All insamling av avfall från fastighet (kärl- och 

säck, grovavfall, farligt avfall och elavfall, avfall 
som uppkommer vid enskild avloppsrening 
med mera).

• Omlastning och transport av insamlat avfall 
för leverans till behandlingsanläggning.

• Behandling av det insamlade avfallet (material- 
eller energiåtervinning, deponering, destruk-
tion).

Ingår i abonnemangsavgiften
I den avgift du som kund betalar för ett abonne-
mang ingår bland annat:

• Hämtning av avfallet enligt fastlagt hämtnings-
intervall vid fastighetsgräns, överenskommen 
eller anvisad plats.

• Transport av avfallet.

• Behandling av avfallet.

• Kärl för insamling av matavfall, restavfall och i 
småhus även återvinningsmaterial (för undan-
tag, se under rubrik “Ingår inte i  
abonnemangsavgiften”).

• Kärl för insamling av grovavfall, farligt avfall, 
elavfall samt latrin.

• Påsar och påshållare för källsortering av  
matavfall.

• Säckar som Nodra bedömer behövs för  
mat avfall och restavfall.

• Upp till 5 meter dragväg vid hämtning av kärl, 
säck och grovavfall.

• Upp till 20 meter slanglängd vid tömning av 
urintankar, slutna tankar, slamavskiljare, samt 
tankar för malt matavfall.

• Kostnadsfri avlämning av källsorterat grovav-
fall på returpunkt (observera att detta ej gäller 
verksamheter).

Ingår inte i abonnemangsavgiften
Bland annat följande ingår inte i avgiften utan utgör 
fastighetsägarens och i vissa fall väghållarens skyldig-
het anordna, anskaffa eller bekosta:

• Anordna farbar väg till fastigheten.

• Anordna hårdgjord yta mellan kärlet och fordo-
nets uppställningsplats.

• Skotta snö, sanda och röja vegetation längs drag-
vägar och på uppställningsplatser.

• Rengöra avfallskärlen.

• För verksamheter berättigar abonnemangsav-
giften inte till att kostnadsfritt lämna grovavfall 
på returpunkt. Verksamheter kan dock lämna 
mindre mängder grovavfall på returpunkt mot 
särskild avgift. Denna avgift regleras inte i den 
kommunala avfallstaxan utan bestäms på kom-
mersiella grunder av Nodra AB.

• Komprimerande containrar, komponenter i mobila 
eller stationära sopsugssystem, i underjordssystem 
eller i system för hämtning av malt matavfall.

• Slamavskiljare, fettavskiljare, tankar och andra 
anläggningsdelar i system för hämtning av avfall 
från enskild avloppsrening.

Taxa för övriga tjänster
Taxa med avgifter för tjänster som inte ingår i det 
kommunala avfallsansvaret finns på nodra.se.
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Taxa

A. Fasta avgifter

Fasta avgifter Lägenhet i  
småhus

Lägenhet i  
flerbostadshus Verksamhet Hushåll med  

beviljat uppehåll*

Helår 954 477 239 239

Sommar 477 239 159 159

* Endast efter beslut om undantag från byggnads- och miljöskyddsnämnden.
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B. Rörliga avgifter för hämtning av matavfall, 
restavfall samt återvinningsmaterial

B.1 Småhus och stationer

B.1.1 Småhus

Avfallstyp 4-Fack* Mini* Bas* Mat- och 
restavfall

Extrakärl  
restavfall**

Kärlvolym (liter) 2x370 240 370 240 370 140 240 370

Tömningsintervall, helår

Var 14:e dag
2 226

1 908 2 226 4 770 5 565 1 060 1 537 2 067

Var 4:e vecka

Tömningsintervall, sommar

Var 14:e dag
1 003

859 1 003 2 147 2 502 477 689 933

Var 4:e vecka

* Flerfackskärl erbjuds i 3 olika modeller:

• 4-Fack: 2 st 370 liters kärl som ger möjlighet till källsortering av matavfall, restavfall och 
återvinningsmaterial i tio olika fraktioner. Kärl 1 (pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas 
och metallförpackningar) töms var 4:e vecka, Kärl 2 (restavfall, matavfall, färgat glas och returpapper) töms 
var 14:e dag. Det ingår även en påhängsbox för batterier och ljuskällor.

• Mini: 1 st delat 240 liters kärl för källsortering i två fraktioner; matavfall och restavfall. 

• Bas: 1 st delat 370 liters kärl för källsortering i två fraktioner; matavfall och restavfall. 

• Från hushåll på öar utan fast vägförbindelse sker hämtning i säck med båt. Beroende på mängden  
restavfall tillämpas taxorna för Mini, Bas respektive extrakärl. Fyrfackskärl erbjuds inte i skärgården. 

** Separat kärl för restavfall erbjuds som tillägg till flerfackskunder med större avfallsmängder.
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B.1.2. Stationer

Med station avses ett gemensamt hämtställe för flera hushåll där avfallsmängderna överstiger vad som kan 
hanteras i det eller de kärl som ingår i ett abonnemang enligt B1.1.

B.1.2.1. Matavfall och restavfall

Avfallstyp Matavfall* Restavfall Mat- och restavfall

Kärlvolym 140 liter 190 liter 140 liter 190 liter 370 liter 660 liter 370 liter 660 liter

Tömningsintervall, helår

3 gånger / vecka 5 553 6 127 5 553 6 127 9 592 15 828 23 979 39 570

2 gånger / vecka 3 394 3 744 3 394 3 744 5 862 9 673 14 647 24 182

1 gång / vecka 1 469 1 621 1 469 1 621 2 538 4 187 6 343 10 469

Var 14:e dag 700 772 700 772 1 208 1 994 3 020 4 985

Tömningsintervall, sommar

2 gånger/vecka 1 384 1 585 1 384 1 585 2 562 4 363 6 405 10 910

1 gång/ vecka 599 686 599 686 1 109 1 889 2 773 4 722

Var 14:e dag 286 326 286 326 528 944 1 320 2 362

*Kärl för matavfall. Observera att kärl för insamling av matavfall motsvarande minst 10 % av kärlvolymen 
för insamling av restavfall är obligatoriskt vid stationshämtning av källsorterat kommunalt avfall.
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B.1.2.2. Matavfall, restavfall samt förpackningsavfall och returpapper i flerfackskärl 

Observera att fyrfackskärl endast erbjuds i kombination med både Kärl 1 och Kärl 2.

Avfallstyp Fyrfackskärl* Extrakärl restavfall**

Volym 370 liter 660 liter 140 liter 240 liter 370 liter

Benämning Kärl  1 Kärl 2 Kärl 1 Kärl 2    

Tömningsintervall, helår

2 gånger/vecka 4 041 5 515 6 413 10 389 3 591 5 130 6 926

1 gång/vecka 2 012 2 682 3 148 4 956 1 632 2 332 3 148

Var 14:e dag 1 166 1 283 1 837 2 740 816 1 166 1 574

Var 4:e vecka 466 1 166

Tömningsintervall, sommar

2 gånger/vecka 1 796 2 342 2 822 4 361 1 436 2 052 2 771

1 gång/vecka 991 1 224 1 516 2 215 653 933 1 259

Var 14:e dag 671 473 1 021 1 371 326 466 630

Var 4:e vecka 315 758

* Fyrfackssystemet består av en kombination av två kärl där:

• Kärl 1 innehåller fack för förpackningar av plast, papper, metallförpackningar och ofärgat glas.

• Kärl 2 innehåller fack för matavfall, restavfall, färgat glas samt tidningar. 

** Separat kärl för sorterat restavfall erbjuds som tillägg till flerfackskunder med större avfallsmängder.  
Endast valbart med samma tömningsintervall som Kärl 2.
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B.1.2.3. Förpackningsavfall och returpapper i separata kärl

Taxan tillämpas i kombination med B.1.2.1. och/eller B.1.2.2. 
Observera att separata förpackningsfraktionerna endast erbjuds i kombination med varandra.

Återvinningsmaterial Plastförp. Pappersförp. Metallförp. Glasförp. 
(ofärgade)

Glasförp. 
(färgade) Returpapper

Volym (liter) 190 liter 370 liter 190 liter 370 liter 660 liter 190 liter 370 liter 190 liter 190 liter 190 liter 370 liter 660 liter

Tömningsintervall, helår

1 gång/vecka 1 405 1 931 1 405 1 931 3 102 1 405 1 931 1 405 1 405 1 405 1 931 3 102

Var 14:e dag 702 966 702 966 1 551 702 966 702 702 702 966 1 551

Var 4:e vecka 351 482 351 482 775 351 482 351 351 351 482 775

Tömningsintervall, sommar

1 gång/vecka 562 773 562 773 1 240 562 773 562 562 562 773 1 240

Var 14:e dag 281 386 281 386 620 281 386 281 281 281 386 620

Var 4:e vecka 140 193 140 193 311 140 193 140 140 140 193 311
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B.2 Flerbostadshus och verksamheter

B.2.1. Avgifter för hämtning av avfall i kärl

Avfallstyp Matavfall Restavfall Mat- och restavfall

Kärlvolym 140 liter 190 liter 140 liter 190* liter 370 liter 660 liter 140 liter 190* liter 370 liter 660 liter

Tömningsintervall, helår

5 gånger/vecka 10 799 11 915 10 799 11 915 18 651 30 777 21 596 23 830 37 300 61 555

4 gånger/vecka 8 021 8 851 8 021 8 851 13 854 22 862 16 043 17 702 27 708 45 726

3 gånger/vecka 5 553 6 127 5 553 6 127 9 592 15 828 11 107 12 255 19 183 31 655

2 gånger/vecka 3 394 3 744 3 394 3 744 5 862 9 673 6 787 7 488 11 723 19 344

1 gång/vecka 1 469 1 621 1 469 1 621 2 538 4 187 2 938 3 241 5 074 8 374

Var 14:e dag 700 772 700 772 1 208 1 994 1 399 1 543 2 416 3 988

Tömningsintervall, sommar

2 gånger/vecka 1 384 1 585 1 384 1 585 2 562 4 363 2 770 3 168 5 122 8 726

1 gång/vecka 599 686 599 686 1 109 1 889 1 199 1 372 2 218 3 778

Var 14:e dag 286 326 286 326 528 944 571 653 1 057 1 799

*   Avser även säck 160 liter
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 B.2.2. Avgifter för hämtning av avfall med mobil sopsug

Tömningsintervall Avfallstyp
Tankvolym (m³)* Tillkommer per m³  

för behållare >8 m³0–1 1,1–2 2,1–3 3,1–4 4,1–5 5,1–6 6,1–7 7,1–8

2 ggr/vecka Matavfall 62 837 70 554 78 270 85 987 93 704 101 421 109 138 116 854 7 717

Restavfall 62 837 70 554 78 270 85 987 93 704 101 421 109 138 116 854 7 717

Mat- och restavfall 125 674 141 107 156 541 171 974 187 408 202 842 218 275 233 709 15 434

1 gång/vecka Matavfall 31 418 35 277 39 135 42 994 46 852 50 710 54 569 58 427 3 858

Restavfall 31 418 35 277 39 135 42 994 46 852 50 710 54 569 58 427 3 858

Mat- och restavfall 62 837 70 554 78 270 85 987 93 704 101 421 109 138 116 854 7 717

Var 14:e dag Restavfall 15 709 17 638 19 568 21 497 23 426 25 355 27 284 29 214 1 929

* Avser totalt installerad tankvolym per dockningspunkt och avfallsslag.
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B.2.3. Avgift för hämtning av avfall i container

B.2.3.1. Container 6 m³

Tömningsintervall Avfallstyp Helår Sommar

3 gånger/vecka Restavfall 152 131 58 512

Mat- och restavfall 304 262 117 024

2 gånger/vecka Restavfall 101 421 39 008

Mat- och restavfall 202 842 78 016

1 gång/vecka Restavfall 50 710 19 504

Mat- och restavfall 101 421 39 008

Var 14:e dag Restavfall 25 355 9 752

B.2.3.2. Komprimerande container 5 m³ (hulk)

Tömningsintervall Avfallstyp Helår

2 gånger/vecka Restavfall 209 456

Mat- och restavfall 418 912

1 gång/vecka Restavfall 104 728

Mat- och restavfall 209 456

B.2.3.3 Container från stationär sopsug 25 m³

Tömningsintervall Avfallstyp Helår

2 gånger/vecka
Tvåfackscontainer  
(matavfall, restavfall)

248 040

1 gång/vecka 124 020

Var 14:e dag 62 010
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 B.2.4. Avgift för hämtning av avfall från underjordsbehållare

Tömningsintervall Avfallstyp
Behållarvolym (m³)

–1,0 1,01–2 2,01–3 3,01–4 4,01–5

2 ggr/vecka

Matavfall 62 837 70 554 78 270   

Restavfall 62 837 70 554 78 270 85 987 93 704

Mat- och restavfall 125 674 141 107 156 541 171 974 187 408

Returpapper 62 837 70 554 78 270   

1 gång/vecka

Matavfall 31 418 35 277 39 135   

Restavfall 31 418 35 277 39 135 42 994 46 852

Mat- och restavfall 62 837 70 554 78 270 85 987 93 704

Returpapper 31 418 35 277 39 135   

Var 14:e dag

Matavfall 15 709 17 638 19 568   

Restavfall 15 709 17 638 19 568 21 497 23 426

Mat- och restavfall 31 418 35 277 39 135 42 994 46 852

Returpapper 15 709 17 638 19 568   

Var 4:e vecka Returpapper 7 855 8 819 9 784   

Var 8:e vecka Returpapper 3 927 4 410 4 892   

Var 12:e vecka Returpapper 2 618 2 940 3 261   

16Avfallstaxa för Norrköpings kommun 1 januari 2023



B.2.5. Avgift för hämtning av malt matavfall från tank

Tömningsintervall
Tankvolym (m³) Tillkommande per m³  

för tankar >5 m³–1,0 1,01–2 2,01-3 3,01-4 4,01-5

1 gång/vecka 35 605 49 842 60 795 73 224 78 573 5 349

Var 14:e dag 17 803 24 921 30 398 36 612 39 286 2 674

Var 3:e vecka 11 843 16 578 20 228 24 359 26 141 1 780

Var 4:e vecka 8 901 12 461 15 199 18 306 19 644 1 337

Var 5:e vecka 7 121 9 968 12 159 14 645 15 712 1 070

Var 6:e vecka 5 958 8 338 10 169 12 253 13 145 896
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B.3. Tilläggsavgifter och extratjänster

B.3.1. Bomkörningsavgifter vid beställda extra tjänster

Tjänst Avgift

Bomkörningsavgift (Kärl, säck, grovavfall, elavfall, farligt avfall, latrin, utkörning av mtrl) 321

Bomkörningsavgift (Sopsug, container, underjordsbehållare, malt matavfall) 641

B.3.2. Dragvägsavgift för kärl och säck

Tjänst Intervall Helår Sommar

Dragväg per kärl för varje påbörjat 10-meters 
intervall utöver 5 meter.

5 gånger/ vecka 2 052

4 gånger/ vecka 1 642

3 gånger/ vecka 1 232

2 gånger/ vecka 820 329

1 gång/vecka 410 164

Var 14:e dag 206 82

Var 4:e vecka 103 41

B.3.3. Extra hämtning av avfall i kärl och säck

Tjänst Utförs inom Kärlvolym (liter) Avgift

Akut tömning av kärl (per tillfälle)* 24 timmar Alla 1 559

Extra tömning av kärl utanför ordinarie tur (per tillfälle)* 2 dagar Alla 520

Extra tömning av kärl vid småhus med sommarabonnemang utanför period v. 19-38 (per kärl) 10 dagar Alla 116

Extra avfall vid ordinarie tur (per kärl/säck)**
Ordinarie tur 80-370 77

Ordinarie tur >370 116

Behandlingsavgift för avfall som hämtas utanför ordinarie tur (per kärl/säck)
80-370 77

>370 116

*   Volymberoende behandlingsavgift tillkommer.
** Avser extra sopor som hämtas på ordinarie tur; överfyllnad samt förbeställd extra mängd.  
Extra säck ska rymmas i kundens kärl/fack för restavfall. Avfallet i säcken ska vara förpackat i soppåsar.
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B.3.4. Extra hämtning av avfall med mobil sopsug

Tjänst Utförs inom Tankvolym Avgift

Akut tömning av avfallstank (per tillfälle) 24 timmar Alla 3 498

Extra tömning av avfallstank (per tillfälle) 2 dagar Alla 2 332

Behandlingsavgift för avfall som hämtas vid akut och extra tömning Per m³ 117

B.3.5. Extra hämtning av avfall i container

Tjänst Utförs inom Containervolym Avgift

Akut hämtning av container (per tillfälle) 24 timmar Alla 2 041

Extra hämtning av container (per tillfälle) 2 dagar Alla 1 632

Behandlingsavgift för avfall som hämtas vid akut och extra tömning* Per m³ 117

* Vid komprimerande container räknas behandlingsavgiften på icke komprimerad volym.

B.3.6. Extra hämtning av avfall i underjordsbehållare

Tjänst Utförs inom Tankvolym Avgift

Akut tömning av underjordsbehållare (per tillfälle) 24 timmar Alla 2 041

Extra tömning av underjordsbehållare (per tillfälle) 2 dagar Alla 1 632

Behandlingsavgift för avfall som hämtas vid akut tömning Per m³ 117
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B.3.7. Extra hämtning av malt matavfall

Tjänst Utförs inom Tankvolym Avgift

Akut tömning av matavfallstank (per tillfälle) 24 timmar Alla 2 041

Extra tömning av matavfallstank (per tillfälle) 2 dagar Alla 1 632

Behandlingsavgift för matavfall som hämtas vid akut och extra tömning Per m³ 181

Extra slanglängd utöver 20 meter (per 10 meter) 257

B.3.8 Kärlbyten, transporter och felsorteringsavgifter m.m.

Tjänst Utförs inom Volym Avgift

Transport av kärl till ny kund och vid abonnemangsförändring i samband med ägarbyte 5 dagar Alla 0

Transport av kärl vid abonnemangsförändring hos befintlig kund  
(per transport, max 4 kärl per avgift)

24 timmar Alla 1 283

2 dagar Alla 770

5 dagar Alla 513

Annan transport av material  
(per transport)

24 timmar 1 283

2 dagar 770

5 dagar 513

Kostnad för utställning/hemtagning av container (per tillfälle) 2 dagar Alla 1 077

Felsorteringsavgift – Farligt avfall/elavfall i kärl eller säck (per tillfälle)* Alla 770

Felsorteringsavgift – Annan felsortering i kärl eller säck (per tillfälle)* Alla 578

* Avgift för separat hämtning och tillkommande hantering av det felsorterade avfallet.
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C. Grovavfall

C.1. Abonnemang för hämtning

 Tömningsintervall
Volym

370 liter 660 liter 0,5 m³ löst

4 gånger/vecka 17 385 26 019 33 115

3 gånger/vecka 13 038 19 514 24 836

2 gånger/vecka 8 693 13 009 16 557

1 gång/vecka 4 139 6 195 7 884

Var 14:e dag 1 972 2 950 3 755

Var 4:e vecka 986 1 476 1 877

Var 8:e vecka 494 738 939
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C.2. Tilläggsavgifter och extratjänster 

C.2.1. Dragväg

Tjänst Tömningsintervall Avgift

Dragväg per kärl eller löst  
avfall 0,5 m³ för varje påbörjat 10-meters intervall utöver 5 meter

4 gånger/vecka 1 642

3 gånger/vecka 1 232

2 gånger/vecka 820

1 gång/vecka 410

Var 14:e dag 206

Var 4:e vecka 103

Var 8:e vecka 51

C.2.2. Hämtning i container

Tjänst Antal hyresdagar
Containervolym (m³)

10 m³ 22 m³** 30 m³

Container för grovavfall inkl. hyra och transport av container samt 
sortering och behandling av avfallet oavsett fyllnadsgrad (per container)

Första 5 dygnen* 4 157 4 962 5 498

Per tillkommande dygn 141 209 282

* Avgift tillämpas även för extra hämtning under hyresperioden.
** Avser även täckt container 20 m3.

C2.3. Extra hämtningar m.m.

Tjänst Utförs inom Avgift

Akut hämtning av grovavfall i kärl eller löst (per tillfälle)* 24 timmar 1 559

Extra hämtning av grovavfall i kärl eller löst (per tillfälle) 2 dagar 520

Behandlingsavgift vid akut och extra hämtning (per påbörjad m³) 315

Behandlingsavgift extra grovavfall på ordinarie tur (per påbörjad m³) 315

* Avgift tillämpas även om kunden vill bestämma vilken tid grovavfallet ska hämtas. 22Avfallstaxa för Norrköpings kommun 1 januari 2023



D. Farligt avfall och elavfall

D.1. Abonnemang för hämtning

Tjänst Tömningsintervall Avgift

Hämtning av farligt avfall*

Var 4:e vecka 2 475

Var 8:e vecka 1 238

Var 12:e vecka 858

Hämtning av elavfall**

Var 14:e dag 11 851

Var 4:e vecka 5 925

Var 8:e vecka 2 963

Var 12:e vecka 2 051

* Maximalt 3 backar per hämtning.
**1 st kärl 190 -370 liter, 2 st plastbackar samt maximalt 7 kolli löst elavfall.

D.2. Tilläggsavgifter och extratjänster

D.2.1. Extra hämtningar m.m.

Tjänst Utförs inom Avgift

Akut hämtning av farligt avfall (per tillfälle) 24 timmar 3 848

Extra hämtning av farligt avfall (per tillfälle) 5 dagar 1 924

Akut hämtning av elavfall – max 10 kolli (per tillfälle)* 24 timmar 2 565

Extra hämtning av elavfall –  max 10 kolli (per tillfälle)*  5 dagar 1 001

Extra avfall på ordinarie tur (per kolli) 65

* Vid fler än 10 kolli debiteras en avgift per påbörjat 10 tal kolli.
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E. Latrinhämtning

Tjänst Hämtningsintervall Avgift Utförs inom

Latrinkärl inklusive kärl, hämtning och behandling (per styck) Var 14:e dag 424 Enligt turlista efter beställning

Utkörning av latrinkärl (per transport) 513 5 dagar

Tillkommande avgift för hämtning av kärl utanför turlista  
(per transport, max 7 kärl per avgift) 530 5 dagar
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F. Slam, urin och fosforfilter från enskild avloppsrening
 
F.1. Abonnemang för tömning

Tjänst
Tank- eller brunnsvolym (m³) Tillkommande per m³  

för tank/brunn >6 m³–1,5 1,51–3,0 3,1–6,0

Tömning av slamavskiljare och minireningsverk (per tillfälle) 969 1 385 2 334 405

Återfyllning av minireningsverk (per tillfälle) 1 989 2 334 2 899 405

Tömning av sluten tank (per tillfälle) 969 1 385 2 334 405

Tömning av urintank (per tillfälle) 128 193 385 96

F.2. Abonnemang för hämtning av fosforfilter

Tjänst
Filterstorlek (kg) 

370 kg 500 kg 1 000 kg

Hämtning av fosforfilter (per tillfälle)* 1 937 2 033 2 418

* Vid hämtningstillfället ska filtret vara avrunnet och uppställt inom räckhåll för hämtningsfordonet. Avståndet mellan fordonets centra och behållarnas centra 
ska inte överstiga 6 meter eller understiga 2 meter. Den fria höjden vid hämtningsplatsen måste vara minst 10 meter.
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F.3. Tilläggsavgifter och extratjänster

Tjänst Utförs inom Avgift*

Jourtömning (per tillfälle) Annan tid än vardag 07.00-16.00 1 796

Akut tömning (per tillfälle) 24 timmar 898

Extra tömning (per tillfälle) 10 dagar 551

Extra hämtning av fosforfilter (per tillfälle) 5 dagar 1 796

Bomkörningsavgift (per tillfälle) 641

Extra slanglängd utöver 20 meter (per 10 meter) 257

Avgift för extra personal vid tömning (per timme)** 667

Avgift för besvärliga tömningsförhållanden (per timme)*** 1 154

Spolning av rör, brunn eller tank (per timme) 1 154

* Ordinarie avgift för tömning, hämtning och ev. återfyllning enligt F.1 eller F.2. tillkommer.
** Minsta debitering 1 timme
*** Minsta debitering 20 minuter, taxa tillämpas även då hämtning ej kan utföras med ordinarie fordon (debitering 1 timme).
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G. Utgående taxor
Följande taxor är inte längre valbara från och med 2022.  

G.1. Förlängt intervall för småhus 
Tjänst Helår Sommar

Restavfall, Mini, hämtning var 4:e vecka* 954 429

* Endast vid hemkompostering och vid gällande beslut om undantag från byggnads- och  
miljöskyddsnämnden. 

G.2. Avgift för hämtning av avfall i säck
Avfallstyp: Mat- och restavfall
Tömningsintervall, helår

Kärlvolym (liter)

240 liter 350 liter

3 gånger/vecka 13 424 19 183

2 gånger/vecka 8 204 11 723

1 gång/vecka 3 638 5 074
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