Avfallstaxa för dig som bor i småhus
Dina avgifter för sophantering består av två delar: en grundavgift och en abonnemangsavgift.
Grundavgiften täcker fasta kostnader för administration som t ex kundcenter, fakturering och
information samt kostnader för kretsloppcentraler och hantering av farligt avfall.
Grundavgiften är fastställd för villa - 1 615 kr/år och för fritidshus - 780 kr/år.
Abonnemangsavgiften täcker rörliga kostnader för insamling, transport och behandling av
hushållsavfall samt sopbehållare. Abonnemangsavgiften kan variera beroende på kärlstorlek
och hämtningsintervaller.
De vanliga abonnemangen för villahushåll med hämtningsintervall varannan vecka är:
Kärlstorlek
140 liter
190 liter
240 liter
Villa
750 kr/år
1 020 kr/år
1 320 kr/år
Fritidshus
375 kr/år
510 kr/år
660 kr/år

Det är lönsamt att sortera ut matavfall
Matavfallsinsamlingen (i 140 liters brunt kärl) ingår i abonnemanget. Matavfallet hämtas
tillsammans med restavfall av sopbilen som har två separata fack avsedda för båda
avfallsfraktioner. Under sommartid hämtas matavfallet varje vecka. För kompostering av
matavfall som sker i godkänd kompostbehållare gäller samma taxa som för sortering av
matavfall i brunt kärl.
För de som inte vill sortera ut matavfallet gäller abonnemang för osorterat restavfall med
fördubblat abonnemangsavgift.
Kärlstorlek
140 liter
190 liter
240 liter
Villa
1 500 kr/år
2 040 kr/år
2 640 kr/år
Fritidshus
750 kr/år
1 020 kr/år
1 320 kr/år

Källsortera bättre och spara pengar på köpet
För att vara snällare mot miljön och plånboken kan du som abonnent bli bättre på att
källsortera. Genom att sortera ut tidningar och förpackningar av papper, plast, glas och metall
och lämna detta på en återvinningsstation, sparar du utrymme i ditt kärl för restavfall.
Grovsopor och el-avfall hör inte heller hemma i restavfallet och ska lämnas på en
kretsloppscentral. Det blir mindre sopor i kärlet när man källsorterar rätt och man kan minska
sina avgifter genom att ha mindre kärl och/eller färre tömningar. Du kan även dela båda
kärlen med din närmaste granne och ha därför reducerad abonnemangsavgift. Dock blir
grundavgiften oförändrad.
Den minsta avfallsavgift för villahushåll som sorterar allt kan vara:
1 615 kr + 375 kr = 1 990 kr per år eller 332 kr per fakturering (2 månader).
Om man inte sorterar alls kan avgiften höjas upp till:
1 615 kr + 2 640 kr = 4 255 kr per år eller 709 kr per fakturering (2 månader).

Genom att källsortera sina sopor bidrar du till en ökning av materialåtervinning.
Vinnarna är vi själva, miljön och kommande generationer!
Avfallstaxan i sin helhet kan du läsa på kommunens hemsida: www.upplands-bro.se/avfall

