Översikt avgifter för insamling av hushållsavfall 2022-01-01
Avgifter anges inklusive moms.

HUSHÅLLSAVFALL I KÄRL
Hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 meter
Kärl, volym
190 l
Fast avgift, kr/år

942

Rörlig avgift, kr/kg

3,35

370 l

660 l

1315
3,35

1754
3,35

HUSHÅLLSAVFALL I KÄRL
Hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 meter
Kärl, volym
Fast avgift, kr/år
Rörlig avgift, kr/kg

190 l
1171
3,35

370 l
1469
3,35

660 l
2386
3,35

HUSHÅLLSAVFALL I SÄCK
Hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 meter
Säck, volym
Fast avgift, kr/år

160 l
2669

240 l
3266

Avgiften är fast och vikt debiteras inte.

HUSHÅLLSAVFALL I KÄRL – SÄSONGSHÄMTNING FRITIDSBOSTÄDER
Hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 meter
Kärl, volym
190 l
Fast avgift, kr/säsong
1427

370 l
1994

660 l
4775

Hushållsavfall från fritidsbostäder hämtas varannan vecka under perioden vecka 18-40 eller 19-41.

HUSHÅLLSAVFALL I MOBIL SOPSUG
Hämtning en gång i veckan
Tank, volym
1,0 m³
1,5 m³
Fast avgift, kr/år
7513
11079

2,0 m³
13479

2,5 m³
16020

3,5 m³
22174

5,4 m³
31485

7,5 m³
41102

Avgiften är fast och vikt debiteras inte.

HUSHÅLLSAVFALL STATIONÄR SOPSUG
Kundägd anläggning
Fast avgift hushåll, kr/år
Fast avgift verksamhet, kr/år
Rörlig avgift, kr/kg

231
231
2,61

HUSHÅLLSAVFALL STATIONÄR SOPSUG
Vallastaden
Fast avgift hushåll, kr/år
Fast avgift verksamhet, kr/år
Rörlig taxa, kr/kg

231
231
2,61

HUSHÅLLSAVFALL STATIONÄR SOPSUG
Övre Vasastan
Fast avgift hushåll, kr/år
Fast avgift verksamhet kr/år

840
2229

HUSHÅLLSAVFALL I CONTAINER 7-8 m³
Hämtning en gång i veckan
Containerhyra, kr/år
Rörlig avgift, kr/kg

6058
3,35

Hämtningsintervall
Hämtning en gång i veckan, kr/år
Hämtning varannan vecka, kr/år

10054
5718

HUSHÅLLSAVFALL I DJUPBEHÅLLARE
Hämtning en gång i veckan
Fast avgift, kr/år*
Rörlig avgift, kr/kg

15843
3,35

Hämtning varannan vecka
Fast avgift, kr/år*
Rörlig avgift, kr/kg

9011
3,35

*I avgiften ingår en enklare invändig rengöring av behållaren en gång per år.

GROVAVFALL I CONTAINER 7-8 m³
Containerhyra, kr/år
Rörlig avgift, kr/kg

7193
2,61

Hämtningsintervall
Hämtning en gång i veckan, kr/år
Hämtning varannan vecka, kr/år
Hämtning var fjärde vecka, kr/år
Avrop, kr/tömning

6739
3369
1685
368

GROVAVFALL I KÄRL
Hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m
Kärl, volym
Fast avgift, kr/år
Rörlig avgift, kr/kg

190 l
519
2,61

370 l
838
2,61

660 l
1054
2,61

Hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 m
Kärl, volym
190 l
Fast avgift, kr/år
450
Rörlig avgift, kr/kg
2,61

370 l
638
2,61

660 l
847
2,61

KOMPOSTERBART TRÄDGÅRDSAVFALL I KÄRL SÄSONGSHÄMTNING
Hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 meter
Kärl, volym
Fast avgift, kr/år

190 l
813

Hämtning av komposterbart trädgårdsavfall kan beställas för boende i Linköpings tätort, samt tätorterna
Ljungsbro, Berg, Vikingstad, Malmslätt, Ekängen, Linghem och Sturefors. Trädgårdsavfallet hämtas
varannan vecka under trädgårdssäsongen, vecka 15-47 eller 16-48.

ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR
Tömning av slamavskiljare, sluten tank, BDT-brunn, minireningsverk
Schemalagd tömning
Anläggningsvolym, 0-4 m³, kr/tömning
Anläggningsvolym överstigande 4 m³, kr/m³
Schemalagd tömning av urintank i september, kr/tömning*
Bomkörningsavgift, kr/gång
Slangutläggning över 30 m, kr/påbörjad tiometerslängd

1195
350
0
420
348

*Övriga schemalagda- och extratömningar debiteras enligt gällande prislista.

Tömning utöver ordinarie hämtningsschema, inom 5 arbetsdagar
Framkörningsavgift, kr
662
Tömningskostnad
Enligt schemalagd tömning
Akut tömning inom 24 timmar, måndag-fredag kl. 7-16*
Framkörningsavgift, kr
Tömningskostnad

1325
Enligt schemalagd tömning

*För att denna taxa ska gälla måste hela tömningen hinna utföras inom ordinarie tömningstid. Vid
beställning fredagar kan tömning komma att ske nästkommande måndag. Är behovet mer akut än så,
se taxa för ”Akut tömning inom 24 timmar, övrig tid”.

Akut tömning inom 24 timmar, övrig tid
Framkörningsavgift, kr
Tömningskostnad

3761
Enligt schemalagd tömning

Alla avloppsanläggningar ska enligt kommunens renhållningsordning tömmas minst en gång per år, med
undantag för bad-, disk- och tvättbrunnar (BDT-brunnar) som töms vartannat år.
Vid schemalagd tömning ingår transport och avfallsbehandling vid Nykvarns reningsverk i avgiften. Avgiften
bestäms av anläggningens volym och inte av den mängd som hämtas.

Fosforfälla
Hämtning av filtersäck, kr/tömning
Tömning av lösgranulat, kr/tömning

2026
4050

Filtersäck hämtas vid tomtgräns/körbar väg.

LATRIN FRÅN FRITIDSBOSTÄDER
Hämtning efter beställning
Latrinkärl inkl. kupong, hämtning inom schema, kr/kärl och kupong
Latrinkärl utan kupong, avlämnas på återvinningscentral, kr/kärl
Tillkommande framkörningsavgift, hämtning utöver schema, kr/hämtning
Bomkörningsavgift, kr/gång

532
368
1184
169

Vid hämtning ska kärlet vara märkt med årets kupong och framställt vid tomtgräns/körbar väg. Omärkta
kärl hämtas inte.

LATRIN FRÅN ÅRET RUNT BOENDE
Hämtning, 20 kärl
Avgift, kr/år

11292

HUSHÅLLSAVFALL FRÅN VERKSAMHETER I KÄRL
Hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m
Kärl, volym
Fast avgift, kr/år
Rörlig avgift, kr/kg

190 l
519
2,61

370 l
838
2,61

660 l
1054
2,61

Hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 m
Kärl, volym
Fast avgift, kr/år
Rörlig avgift, kr/kg

190 l
450
2,61

370 l
638
2,61

660 l
847
2,61

HUSHÅLLSAVFALL FRÅN VERKSAMHETER I SÄCK
Hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 meter
Säck, volym
Fast avgift, kr/år
Avgiften är fast och vikt debiteras inte.

160 l
2318

240 l
2896

HUSHÅLLSAVFALL FRÅN VERKSAMHETER I DJUPBEHÅLLARE UPP TILL 5 m³
Hämtning en gång i veckan
Fast avgift, kr/år*
Rörlig avgift, kr/kg

15843
2,61

*I avgiften ingår en enklare invändig rengöring av behållaren en gång per.

MATAVFALL I SEPARAT KÄRL – GRÖNA LINJEN
Hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m
Kärl, volym
Fast avgift, kr/år
Rörlig avgift, kr/kg

190 l
519
2,08

MATAVFALLSKVARNAR
Tömning av matavfallskvarn, en gång i veckan
Anläggningsvolym, 0-1 m³, kr/år

660 l
519
2,08

45197

Tömning av matavfallskvarn, en gång varannan vecka
Anläggningsvolym, 0-1 m³, kr/år

25054

Anläggningsvolym, 2,5 m³, kr/år

50106

Tömning av matavfallskvarn, två gånger i veckan
Anläggningsvolym, 2 m³, kr/år

166181

Avgifter utöver schemalagda tömningar
Extra tömning

1197

FETTAVSKILJARE
Tömning av fettavskiljare
Schemalagd tömning
Ordinarie tömning, kr/tömning
Slangutläggning över 10 m, kr/m

1195
25

Behandlingsavgift anläggningsvolym, kr/ m³

1380

Tilläggsavgift, förorenat fett, kr/m3

1046

Bomkörningsavgift, kr/gång

420

Tömning utöver ordinarie hämtningsschema
Framkörningsavgift, kr/tömning

2293

Slangutläggning över 10 m, kr/m

Enligt schemalagd tömning

Behandlingsavgift anläggningsvolym, kr/ m³

Enligt schemalagd tömning

Tilläggsavgift, förorenat fett, kr/m3

Enligt schemalagd tömning

Tilläggsavgifter för extratjänster och utrustning
Tjänsten kan beställas för hämtning i kärl för fraktionerna hushålls-, mat- och grovavfall till hämtplatser där
kraven på dragväg uppfylls.

Tilläggsavgift för dragväg, hämtning varannan vecka
Hämtningsavstånd
0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m
Avgift, kr/år
0
311
675
1032
Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan
Hämtningsavstånd
0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m
Avgift, kr/år
0
622
1347
2066

31-40 m
1437

31-40 m
2866

41-50 m
1880

>50 m
4176

41-50 m
3754

>50 m
8347

Tilläggsavgift för låsta utrymmen
Hämtning varannan vecka
Avgift, kr/behållare/år
Hämtning varje vecka
Avgift, kr/behållare/år

55
109

Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår avgift för öppnande.

Tilläggsavgift extrautrustning
Gravitationslås avfallskärl
Avgift, kr/kärl/år
Extrahämtning hushållsavfall, grovavfall, hushållsavfall från verksamhet*
Fast avgift, kr/behållare/gång
*Gäller ej stationär sopsug.
Extrahämtning hushållsavfall, stationär sopsug
Fast avgift, kr/behållare/gång
Hämtning av extra säckar i samband med ordinarie hämtning av avfall i kärl*
Fast avgift, kr/säck
*Tjänsten kan enbart beställas av verksamheter.

474

368

1402

82

Byte av kärlstorlek/abonnemang
Avgift, kr/gång

308

Grovavfall från hushåll, hämtning efter beställning
Fast avgift för volym upp till 2 m³, kr/hämtning

378

Tjänsten riktar sig till kommuninvånare som inte kan ta sig till en återvinningscentral. Grovavfallet ska vara
framställt vid tomtgräns/körbar väg och hanterbart för en person max 2 m³ per hämtning.

Julgranshämtning
En- och tvåfamiljshus, kr/hämtning/hämtplats
Flerbostadshus, kr/hämtning/hämtplats

100
200

Hämtning sker efter beställning och tjänsten riktar sig till hushåll.

Hämtning mer än en gång i veckan
Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant
abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %. Även tilläggsavgifter
inkluderas.*
*Gäller ej stationär sopsug

Övrigt
AVGIFTER I SAMBAND MED DISPENS FRÅN HÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL
Dispens
Grundavgift vid dispens permanentbostad*, kr/år
Grundavgift vid dispens fritidshus*, kr/år
Hemtagning av kärl vid dispens, kr

529
331
1184

*För att täcka kostnader för exempelvis nyttjande av ÅVC, omhändertagande av återvinningsbart avfall,
farligt avfall och batterier (miljöavgift).

AVFALLSAVGIFT, DIVERSE
Helgfria vardagar klockan 08.00-16.00
Timavgift, kr/timme

1184

AVFALLSHÄMTNING EVENEMANG
Hämtning avfall vid evenemang
Hyra kärl, 1-2 dagar, kr/kärl
Tilläggsavgift från dag 3, kr/kärl/dag
Rörlig avgift, kr/kg
Utkörning/hemtagning, kr/timme
Insatssäck tillkommer

88
35
2,61
1184

Tillkommande avgift
Tvätt av kärl, kr/kärl

263

Avgift vid skada eller förlust av behållare
Kärl 190 l, kr/behållare
Kärl 370 l, kr/behållare
Kärl 660 l, kr/behållare

429
1056
2083

Avgiften bekostas av abonnemangsinnehavaren. Avgiften tas ut vid tex förlust av behållare eller skador som
orsakats av abonnemangsinnehavaren eller dess bristfälliga tillsyn.

