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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1
För insamling, transport och behandling av hushållsavfall i Malmö och Burlöv skall erläggas de
avgifter som anges i avfallstaxan. Avgifterna skall, enligt gällande föreskrifter, erläggas till VA
SYD.
§2
Ingående delar i taxan är: grundavgift (bl a återvinningscentraler och information), rörlig avgift
(behandling och transport), kärlhyra samt ev tillägg för dragväg mm. Grundavgift ska betalas av
alla abonnenter som nyttjar kommunens renhållningstjänster. Grundavgift ingår om inget annat
anges.
§3
För utförande av arbeten eller tillhandahållande av nyttigheter, som till sin art och/eller
omfattning skiljer sig från de i taxan upptagna, äger VA SYD rätt att från fall till fall bestämma
avgifterna på grundval av förbundets självkostnader och med hänsyn till gällande miljömål.
§4
Avgifterna enligt taxan skall erläggas inom tid som anges på räkningen. Sker ej betalning i rätt tid,
skall den som har att svara för avgiften, till VA SYD utge ränta från förfallodagen enligt den
räntesats som anges i 6 § räntelagen (SFS 1975:635) samt även utge ersättning för de kostnader
som är förenade med dröjsmålet.
§5
Avfallsbehållare, anslutningspunkter mm får inte blockeras av parkerade bilar, cyklar,
trädgårdsredskap eller dyl. Vintertid skall vägen vara skottad och halkfri. Klagomål angående
hämtningen skall, för att kunna beaktas, anmälas till VA SYDs kundservice utan dröjsmål.
I övrigt hänvisas till Malmö stads och Burlövs kommuns renhållningsföreskrifter.
Alla avgifter i avfallstaxan är angivna inkl moms.
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1. KÄRLHÄMTNING
1.1 Bostäder med enskild hämtning (villor)

Med enskild hämtning menas separat hämtning från bostäder med maximalt två hushåll. Alla
avgifter är angivna per avfallsbehållare och år utan eventuella tillägg för dragväg mm enligt nedan.
Kärl – tömning inklusive behållarhyra1
Matavfall
140 liter2
Varannan vecka
0 kr
En gång per vecka
0 kr

Restavfall
140 liter
1 350 kr
------

Restavfall
190 liter
1 530 kr
3 330 kr

Fyrfackskärl – tömning inklusive behållarhyra3
Kärl 1 – 370 liter, varannan vecka4
Kärl 2 – 370 liter, var fjärde vecka5
Extra restavfall 190 liter, varannan vecka

Restavfall
240 liter
1 870 kr
4 140 kr

Restavfall
370 liter
2 440 kr
5 520 kr

1 950 kr
0 kr
900 kr

Säck – tömning inklusive säckkostnad (inga nya abonnemang tecknas)
Restavfall 160 liter, varannan vecka
2 430 kr
6
Restavfall 160 liter, en gång per vecka
5 100 kr
Tillägg för dragväg och andra hinder
Tillägg vid transport av kärl eller säck:
- dragväg inom fastighet 3-10 m
- dragväg inom fastighet per ytterligare intervall om 10 m
- dragväg utom fastighet 21-50 m
- dragväg utom fastighet per ytterligare intervall om 50 m
- trappsteg inom fastighet (inga nya)
- låst dörr eller liknande

1 tillägg
1 tillägg
1 tillägg
1 tillägg
3 tillägg per trappsteg
2 tillägg per dörr

Avgiften per tillägg beror på hämtintervallet och gäller per avfallsbehållare och år:
- varannan vecka
250 kr
- en gång per vecka
500 kr
Övriga avgifter
Extra tömning av kärl nästa arbetsdag
Ändring av abonnemang (start, kärlstorlek, intervall, avslut)
Grundavgift (vid uppehåll samt gemensamt kärl)

70 kr/kärl
90 kr/tillfälle och hushåll
650 kr/år och hushåll

Upphör samtidigt som fyrfackskärl införs.
Kärlet skall ha samma placering och hämtintervall som restavfallet. Inga tillägg för dragväg mm utgår.
3 Införs successivt i olika geografiska områden.
4 Restavfall och plastförpackningar i kärlet. Matavfall och färgade glasförpackningar i insatsen.
5 Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. Metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar i insatsen. Kärlet
skall ha samma placering som kärl 1. Inga tillägg för dragväg mm utgår.
6 Upphör samtidigt som fyrfackskärl införs.
1
2
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1.2 Bostäder med gemensam hämtning (flerbostadshus mm)

Gäller även samfälligheter eller liknande med flera fastigheter som har gemensam hämtning.
Alla avgifter är angivna per avfallsbehållare och år utan eventuella tillägg för dragväg mm enligt
avsnitt 1.4.
Kärl – tömning inklusive behållarhyra
Matavfall
140 liter1
Varannan vecka
260 kr
En gång per vecka
570 kr
Två gånger per vecka
1 430 kr
Tre gånger per vecka
2 860 kr

Restavfall
190 liter
810 kr
1 790 kr
4 490 kr
8 970 kr

Restavfall
240 liter
1 020 kr
2 260 kr
5 670 kr
11 330 kr

Restavfall
370 liter
1 490 kr
3 310 kr
8 300 kr
16 590 kr

Restavfall
660 liter
2 520 kr
5 600 kr
14 020 kr
28 040 kr

1.3 Hushållsavfall från verksamheter

Alla avgifter är angivna per avfallsbehållare och år utan eventuella tillägg för dragväg mm enligt
avsnitt 1.4.
Kärl – tömning inklusive behållarhyra
Matavfall
140 liter2
Varannan vecka
220 kr
En gång per vecka
480 kr
Två gånger per vecka
1 200 kr
Tre gånger per vecka
2 290 kr
Fem gånger per vecka
4 270 kr
Tillägg lördag
1 390 kr

Restavfall
190 liter
770 kr
1 700 kr
4 260 kr
8 110 kr
15 130 kr
4 930 kr

Restavfall
240 liter
970 kr
2 150 kr
5 380 kr
10 240 kr
19 110 kr
6 230 kr

Restavfall
370 liter
1 420 kr
3 150 kr
7 880 kr
15 000 kr
27 990 kr
9 120 kr

Restavfall
660 liter
2 390 kr
5 310 kr
13 320 kr
25 350 kr
47 300 kr
15 410 kr

Säck – tömning inklusive säckkostnad (inga nya abonnemang tecknas)
Restavfall 160 liter, en gång per vecka
5 200 kr
Restavfall 160 liter, två gånger per vecka
11 100 kr

Kärlet skall ha samma hämtintervall som restavfallet och får inte ha en placering som gör hämtningen svårare än
för restavfallet. Inga tillägg för dragväg mm utgår.
2 Kärlet får inte ha en placering som gör hämtningen svårare än för restavfallet. Inga tillägg för dragväg mm utgår.
1
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1.4 Övriga tjänster för bostäder med gemensam hämtning samt verksamheter

Tillägg för dragväg och andra hinder
Tillägg vid transport av kärl eller säck inom fastighet:
- dragväg 3-10 m
- dragväg per ytterligare intervall om 10 m
- trappsteg inom fastighet (inga nya)
- låst dörr eller liknande
- hiss krävs för hämtning av sopbehållare

1 tillägg
1 tillägg
3 tillägg per trappsteg
2 tillägg per dörr
1 tillägg

Avgiften per tillägg beror på hämtintervallet och gäller per avfallsbehållare och år:
- varannan vecka
100 kr
- en gång per vecka
200 kr
- för varje ytterligare hämtning per vecka ökar tillägget med
200 kr
Extrahämtning
Extra tömning av kärl nästa arbetsdag
200 kr/kärl
Extra tömning av kärl innevarande arbetsdag (beställ senast 15:00) 300 kr/kärl
Abonnemang
Ändring av abonnemang (start, kärlstorlek, intervall, avslut)
Kärl som saknas1

90 kr/tillfälle
500 kr/kärl

1.5 Trädgårdsavfall

Kärl – tömning inklusive behållarhyra2
Trädgårdsavfall 190 liter, varannan vecka
Trädgårdsavfall 240 liter, varannan vecka

670 kr/år och kärl
850 kr/år och kärl

Övriga tjänster
Ändring av abonnemang (start, kärlstorlek och avslut)
Extra tömning av kärl inom en vecka

90 kr/kärl och tillfälle
100 kr/kärl

Avgiften utgår endast för kärl hyrda av VA SYD som har hanterats utan aktsamhet.
Tömning sker varannan vecka under veckorna 9 till 50. Hämtning sker på anvisad plats. Tillägg för dörr eller grind
kan tecknas enligt avsnitt 1.1. Bostäder med gemensam hämtning kan även teckna tillägg för dragväg inom fastighet
enligt avsnitt 1.1.
1
2
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2. CONTAINER
För containerhantering gäller att avgiften beräknas för varje enskild behållare. Tömningsavgiften
per behållare, liksom behållarens utsättnings-, hemtagnings- och hyresavgift, bestäms med hänsyn
till VA SYDs självkostnader och gällande miljömål.
Bomkörning direkttömmande (tömning som inte kan utföras)
Bomkörning övriga container (tömning som inte kan utföras)

150 kr/behållare
400 kr/behållare

Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnad mm.

3. UNDERJORDSBEHÅLLARE
Tömning (inklusive ny innersäck där detta krävs)
Behandlingsavgift:
- restavfall
- matavfall
Budningstillägg
Bomkörning (tömning som inte kan utföras)

420 kr/behållare
1 150 kr/ton
100 kr/ton
200 kr/behållare
300 kr/behållare

Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnad mm.

4. MOBIL SOPSUG
Dockning
Tömning:
- restavfall
- matavfall

300 kr/dockningspunkt
125 kr/tank
90 kr/tank

Behandlingsavgift:
- restavfall
- matavfall

1 150 kr/ton
100 kr/ton

Budningstillägg
Bomkörning (tömning som inte kan utföras)
Timdebitering (exempelvis sopstopp)

200 kr/dockningspunkt
250 kr/dockningspunkt
1 800 kr/tim

Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnad mm.
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5. SLAMSUGNING
5.1 Avloppsanläggningar

Avgift för tömning och behandling av slam från slutna tankar (t ex septiktank) eller slamavskiljare
(t ex köksbrunn och trekammarbrunn). Tillägg för slangdragning, budning mm tillkommer enligt
avsnitt 5.4.
Normaltömning (åretruntboende, fritidshus, verksamheter mm)
Tömning (max 10 kbm)
440 kr/tömning
Transport och behandling
210 kr/ton
Kolonitömning under sommarperioden
Avgifterna gäller endast vid schemalagd tömning under ordinarie sommarperiod (inkl.
uppsamlingsveckorna). Övriga tömningar debiteras enligt taxan för normaltömning.
Köksbrunn (slamavskiljare)
Övriga anläggningar (slutna tankar/trekammarbrunnar)

500 kr/tömning
800 kr/tömning

5.2 Fettavskiljare

Avgift för tömning och behandling av slam från fettavskiljare. Tillägg för slangdragning, budning
mm tillkommer enligt avsnitt 5.4.
Tömning (max 10 kbm)
Transport och behandling

440 kr/tömning
560 kr/ton

5.3 Matavfallstankar

Tömning av matavfallstank
Avgift för tömning och behandling av slam från matavfallstankar (avfallskvarn). Tillägg för
slangdragning, budning mm tillkommer enligt avsnitt 5.4.
Tömning (max 10 kbm)
Transport och behandling

440 kr/tömning
160 kr/ton

Fastighet ansluten till matavfallstank ägd av VA SYD
Tömning och behandling inklusive skötsel

250 kr/år och lägenhet
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5.4 Tillägg för slangdragning och budning samt övriga avgifter

Slangdragning (gäller ej kolonitömning)
Tillägg för slangdragning och andra hinder:
- Slangdragning 21 – 40 m
- Slangdragning per ytterligare intervall om 20 m
- Slangdragning via trappa (gäller ej avloppsanläggning)
- Låst passage (gäller ej avloppsanläggning)

100 kr/tömning
100 kr/tömning
100 kr/tömning
30 kr/tömning

Budningstillägg
Budning
Budning inom 24 timmar (vardagar)
Budning inom 4 timmar, beställt vardagar 6:30 - 15:00
Budning inom 4 timmar, övrig tid

250 kr/tillfälle
450 kr/tillfälle
750 kr/tillfälle
2 400 kr/tillfälle

Bomkörning
Bomkörning fettavskiljare (tömning som inte kan utföras)
Bomkörning övrigt slam (tömning som inte kan utföras)

1 000 kr/tillfälle
400 kr/tillfälle

6. ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER
Avgift för systematisk felsortering i matavfallskärl
Ändring av abonnemang vid undantag enligt föreskrifterna

400 kr/tillfälle
120 kr/tillfälle

Hämtning av grovsopor och skrymmande elavfall1
Framkörning
Hantering och behandling

100 kr/tillfälle
50 kr/kolli

Timdebitering
Fordon inklusive förare
Extra personal
Övertidstillägg

1 200 kr/tim
400 kr/tim
400 kr/tim

Behandlingsavgift:
- Restavfall
- Matavfall
- Trädgårdsavfall
- Grovavfall
- Avloppsslam
- Fettavskiljarslam

1 150 kr/ton
100 kr/ton
350 kr/ton
1 300 kr/ton
150 kr/ton
360 kr/ton

1

Hämtning sker vid fastighetsgräns. Om lastning kräver kranbil gäller timdebitering istället.
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