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Förslag till revidering av renhållningstaxa 2021
För att utveckla avfallshanteringen utifrån målen i Norrtälje kommuns avfallsplan 2018-2021 och täcka
nödvändiga kostnader för Norrtälje kommuns renhållningsverksamhet behöver avgifter och ändringar
enligt nedan justeras i avfallstaxan och börja gälla från och med 2021-01-01.

Hushållsavfall
1. Rörlig avgift (hämtningsavgift)
I och med att insamling av matavfall införts ökar kostnaderna för insamling av kommunalt avfall. Den 1
januari 2021 höjs förbränningsskatten till 100 kr/ton vilket genererar en kostnadsökning för
renhållningen med ca. 2 600 tkr
Renhållningsavdelningens förslag är att hämtningsavgiften (rörliga avgiften) för småhus, flerbostadshus
och verksamheter höjs med 4 %.
Ex. ett 190-liters kärl vid ett hushåll med tömning varannan vecka får en ökad kostnad per kvartal med
ca. 13 kr.
2. Rörlig avgift (hämtningsavgift) vid sopsugsanläggning
Sopsugsanläggningen beräknar att driftsättas i slutet av år 2020. Vid beslut om sopsugsanläggning i
området Norrtälje Hamn ska det hanteras som ett eget insamlingsområde (insamlingsområde 4) och
bära sina kostnader. Renhållningsavdelningens förslag är att den rörliga avgiften i Norrtälje Hamn
(insamlingsområde 4) är 25 kr/m2 inkl. moms.
3. Grundavgift småhus
Grundavgift småhus är en fast avgift som alla betalar oavsett hur många sophämtningar man har per år
eller storlek på kärl/säck. I grundavgiften ingår kostnaderna för bland annat drift av
återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, transport och behandling av grovavfall, information,
fakturahantering och kundservice. Idag täcker inte uttaget av grundavgifter ovanstående kostnader och
Renhållningsavdelningens förslag är därför -att grundavgiften för småhus upp till två hushåll på 800
kr/år höjs med 210 kr till 1 010 kr/år fr.o.m. 2021-01-01.
Ex. ett standardabonnemang för villa får en ökad kostnad per kvartalsfaktura med ca. 52 kr.
4. Grundavgift verksamheter och flerbostadshus
Grundavgiften för verksamheter är idag 350 kr/kund och det oavsett storlek på kärl eller om kund har ett
eller flera kärl som töms på flera hämtställen.
Renhållningsavdelningens förslag är därför -att grundavgiften för verksamhet och flerfamiljshus tas bort
som den är idag och istället ingår med 290 kr per behållare fr.o.m. 2021-01-01.
5. Grundavgift lägenheter
Grundavgift lägenhet är en fast avgift som brf eller hyresvärd betalar/lägenhet oavsett hur många
sophämtningar man har per år eller storlek på kärl. I grundavgiften ingår kostnaderna för bland annat
drift av återvinningscentraler och hantering av farligt avfall.
Renhållningsavdelningens förslag är därför -att grundavgiften för lägenhet på 250 kr/år höjs med 20 kr
till 270 kr/år fr.o.m. 2021-01-01.
Ex. grundavgiften/lägenhet får en ökad kostnad per kvartalsfaktura med ca. 5 kr
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6. Extra hämtning
Tidigare har avgiften för extrahämtning varit densamma för de som sorterar ut matavfall och de som har
osorterat abonnemang. Renhållningens förslag är att de med osorterat abonnemang får dubbel avgift så
det speglar renhållningstaxan för osorterat abonnemang.
Renhållningens förslag är att avgiften för extra hämtning för abonnenter med osorterat abonnemang
höjs med 100%.
7. Framkörningsavgift
I syfte att minska onödiga transporter föreslår renhållningsavdelningen att framkörningsavgiften vid
hämtning av restavfall höjs.
Renhållningsavdelningens förslag är att framkörningsavgiften vid hämtning av restavfall höjs från 150 kr
till 300 kr.

8. Gångavstånd
I syfte med att skapa en insamling med god arbetsmiljö till förmån vid kommande upphandlingar är
förslaget att avgiften för gångavstånd höjs med 10%
Renhållningens förslag är att avgiften för gångavstånd vid hämtning av kommunalt avfall höjs med 10%.
Ex. ett 190-liters kärl vid ett hushåll med tömning varannan vecka med gångavstånd på 10 – 30 m får
en ökad kostnad per kvartal med ca. 10 kr.
9. Delat hämtställe
Delat hämtställe där kommun tillhandahåller anpassad behållare och eventuell byggnad samt
överenskommen plats med kommunen. Varje abonnent betalar sin grundavgift samt en
hämtningsavgift. Renhållningen föreslår att den rörliga hämtningsavgiften för delat hämtställe med
större behållare är 1 100 kr per abonnent.
10. Timpris bak lastande sopbil
Timpriset för bak lastande sopbil är 1 545 kr och för extra slambil är 973 kr. Förslaget är att ändra
timpriset för bak lastande sopbil från 1 545 kr till 973 kr.
11. Kärl lås
Kärl lås är något som kan beställas av kund och installeras då av renhållningen, denna typ av
beställning är sällan förekommande.
Renhållningen föreslår att installation av kärl lås höjs från 598 kr till 747 kr
12. Kärltvätt
Kärltvätt är en tjänst som inte ingår i det kommunala insamlingsansvaret. Kund ska kunna beställa tjänst
som kärltvätt av kommunens entreprenör eller valfri entreprenör. Tjänsten kärltvätt är en tjänst som ej
nyttjas och den är inte kostnadstäckande.
Renhållningen föreslår att tjänsten kärltvätt tas bort från renhållningstaxan.

Slam
13. Abonnemang slamtömning
För att täcka kostnaden för insamling och omhändertagande av slam behöver abonnemangsavgiften
höjas.
Renhållningen föreslår att avgiften för slamtömning av sluten tank, slamanläggning och minireningsverk
höjs med 3%.
Ex. för vanligaste tjänsten tömning av tank eller slamavskiljare 0 – 2,5 kbm blir det en ökad kostnad om
33 kr vid varje tömningstillfälle.
14. Abonnemang fettavskiljare
Tömning av fettavskiljare behöver höjas med 30% för att vara kostnadstäckande, renhållningen föreslår
att avgiften höjs stegvis.
Renhållningen föreslår att avgiften för tömning av fettavskiljare höjs med 9,1%.
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Ex. För vanligaste storleken av fettavskiljare 0 – 2,5 kbm blir det en ökad kostnad om 100 kr vid varje
tömningstillfälle.
15. Extra slanglängd
I syfte med att skapa en insamling med god arbetsmiljö med minskat antal extrema slangdragningar till
förmån vid kommande upphandlingar föreslår renhållningen att avgiften för slangdragning efter 30
meter på land och i skärgården höjs stegvis.
Renhållningen föreslår att varje extra 10 meters längd slang utöver 30 meter höjs stegvis. 30 – 40 meter
285 kr, 40 – 50 meter 385 kr och över 50 meter 485 kr för varje 10 meters intervall.
16. Bomavgift
Bomavgift är något som tas ut då en slamanläggning inte har kunna tömts p.g.a. omständigheter som
abonnent rår över som t.ex. låst bom, ej framkomlig väg etc.
Renhållningen föreslår att bomavgiften höjs från 800 kr till 1 000 kr
17. Jour och extratömning av kvarnat matavfall
Jour och extra tömning av kvarnat matavfall ändras så det matchar jour och extratömning av
slamavskiljare.
18. Spolbilstillägg
Spolbilstillägg är en tjänst som inte ingår i det kommunala insamlingsansvaret. Kund ska kunna
beställa tjänst som spolbilstillägg och återfyllnad av minireningsverk direkt av kommunens entreprenör
eller valfri entreprenör. För att få full kostnadstäckning behöver avgiften höjas från 2 000 kr till 4 760 kr.
Renhållningen föreslår att spolbilstillägg behöver full kostnadstäckning och att avgiften höjs från 2 000
kr till 4 760 kr.
19. Specialfordons tillägg
Specialfordonstillägg tillämpas där det inte är möjligt att hämta med ordinarie slambil. Idag är avgiften
3 000 kr oavsett omfattningen av uppdraget. Det är en tjänst som sällan eller som vissa år aldrig
tillämpas. För att det ska vara kostnadstäckande behöver tjänsten höjas rejält. Renhållningens förslag
är att en grundavgift om 10 000 kr tas ut och vid mer kostnadskrävande uppdrag tas ytterligare avgift ut
för att täcka de faktiska kostnaderna.
Renhållningens förslag är att specialfordon har en grundavgift om 10 000 kr och vid mer
kostnadskrävande uppdrag tas ytterligare avgift ut för att täcka de faktiska kostnaderna.
20. Hämtning och omhändertagande av fosforfilter
Fosforfilter föreslås att hämtas vid två förutbestämda perioder per år, vår och höst. Anmälan om
hämtning av fosforfilter ska ske senast två veckor innan perioden påbörjas. Idag är avgiften 3 500 kr vid
enskilt tillfälle, renhållningens förslag är att avgiften är 1 500 kr vid periods hämtning.
Renhållningen förslag är att avgiften för hämtning av fosforfilter är 1 500 kr vid periods hämtning.
21. Extra hämtning av fosforfilter
Vid extra hämtning av fosforfilter utanför ordinarie hämtnings period föreslår renhållningen en avgift om
4 000 kr för att täcka faktiska kostnader.
Renhållningens förslag är att avgiften för extra hämtning är 4 000 kr

Slam skärgård
22. Abonnemang slamanläggning skärgård
Tidigare har det varit en tömningsvolym vid skärgårdstömning om 0 – 15 kbm till ett pris av 3 000 kr för
slamanläggning. Renhållningen föreslår att slamvolymer separeras till 0 – 3 kbm och 3 – 15 kbm samt
att det ska vara kostnadstäckande.
Renhållningen föreslår att prishöjningen införs stegvis och att abonnemang fördelas i slam om 0 – 3
kbm och 3 – 15 kbm. Slamanläggning 0 – 3 kbm 3 432 kr och 3 – 15 kbm 4 118 kr.

4 (6)

23. Abonnemang fettavskiljare skärgård
Tidigare har det varit en tömningsvolym vid skärgårdstömning om 0 – 15 kbm till ett pris av 5 000 kr för
fettavskiljare. Renhållningen föreslår att volymer separeras till 0 – 3 kbm och 3 – 15 kbm samt att det
ska vara kostnadstäckande.
Renhållningen föreslår att abonnemang fördelas i fettvolym om 0 – 3 kbm och 3 – 15 kbm.
Fettavskiljare 0 – 3 kbm 5 880 kr och 3 – 15 kbm 7 057 kr.
(0 – 3 kbm 3 st. 3 – 15 kbm 0 st.)
24. Bomavgift
Bomavgift är något som tas ut då en slamanläggning inte har kunna tömts p.g.a. omständigheter som
abonnent rår över som t.ex. låst lock, ej framkomligt etc.
Renhållningen föreslår att bomavgiften höjs från 3 000 kr till 3 360 kr
25. Extratömning av slam i skärgården
Extratömning av slam i skärgården är sällan förekommande och är inte kostnadstäckande.
Renhållningen föreslår att framkörningsavgiften vid extratömning inom 6 arbetsdagar höjs från 13 300 kr
till 15 960 kr och framkörningsavgiften vid extra tömning inom 14 arbetsdagar höjs från 10 000 kr till
12 000 kr.
26. Hämtning och omhändertagande av fosforfilter i skärgården
Fosforfilter hämtas vid två förutbestämda perioder per år, vår och höst. Anmälan om hämtning av
fosforfilter ska ske senast två veckor innan perioden påbörjas. Idag är avgiften 6 500 kr per tillfälle,
renhållningens förslag är att avgiften är 4 000 kr per tillfälle vid periodshämtning.
Renhållningen förslag är att avgiften för hämtning av fosforfilter är 4 000 kr vid periods hämtning.
27. Extra hämtning av fosforfilter i skärgården
Vid extra hämtning av fosforfilter utanför ordinarie hämtnings period föreslår renhållningen en avgift om
10 000 kr för att täcka faktiska kostnader.
Renhållningens förslag är att avgiften för extra hämtning är 10 000 kr

Latrin
28. Abonnemangsavgift land
Latrin är en relativt svår och resurskrävande avfallstyp som kan medföra betydande hanterings- och
arbetsmiljöproblem. Latrinkärl innehåller även en hel del annat avfall än toalettavfall som exempelvis;
trasor, sopor och plast som orsakar driftstopp i mottagningsanläggning. Avgiften för hämtning av latrin
behöver höjas för att stimulera till investeringar i bättre enskilda toalettlösningar.
Renhållningsavdelningens förslag är att avgiften för hämtning av latrin höjs med 10 %.
Ex. det vanligaste abonnemanget med 10 behållare får en årlig kostnadsökning om 338 kr
29. Extra latrinkärl
I dagsläget är taxan 400 kr per latrinkärl vid budning och för extrakärl vid ordinarie hämtning 400 kr.
Renhållningsavdelningens förslag är att höja avgiften för extra kärl från 400 kr till 670 kr
30. Framkörningsavgift
I syfte att minska onödiga transporter föreslår renhållningsavdelningen att framkörningsavgiften vid
latrinhämtning höjs.
Renhållningsavdelningens förslag är att framkörningsavgiften vid latrinhämtning höjs från 150 kr till 300
kr.
31. Latrinabonnemangsavgift skärgård, 10 kärl
Latrin är en relativt svår och resurskrävande avfallstyp som kan medföra betydande hanterings- och
arbetsmiljöproblem vid hämtning i skärgården. Avgiften för att hämta latrin i skärgården behöver
särskiljas från latrihämtning på land för att täcka kostnader. För att få kostnadstäckning behöver
tjänsten höjas med 100%, men renhållningen föreslår att avgiften höjs stegvis och till att börja med om
43%.
Renhållningens förslag är att höja avgiften för latrinabonnemang i skärgården med 10 kärl från 3 384 kr
till 4 839 kr.
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32. Latrinabonnemangsavgift skärgård, 17 kärl
Latrin är en relativt svår och resurskrävande avfallstyp som kan medföra betydande hanterings- och
arbetsmiljöproblem vid hämtning i skärgården. Avgiften för att hämta latrin i skärgården behöver
särskiljas från latrinhämtning på land för att täcka kostnader. För att få kostnadstäckning behöver
tjänsten höjas med 100%, men renhållningen föreslår att avgiften höjs stegvis och till att börja med om
43%.
Renhållningens förslag är att höja avgiften för latrinabonnemang i skärgården med 17 kärl från 5 760 till
8 227 kr.
33. Extra latrinkärl skärgård
I dagsläget är taxan 400 kr per latrinkärl för extrakärl vid ordinarie hämtning.
Renhållningsavdelningens förslag är att höja avgiften för extra kärl från 400 kr till 871 kr
34. Latrin från externa kunder
Mottagningspris per ton latrin till avfallsanläggningar bör justeras uppåt. Detta då latrin är en relativt svår
och resurskrävande avfallstyp som kan medföra betydande hanterings- och arbetsmiljöproblem samt
svårt med avsättning. Latrinkärlen kan innehålla trasor, sopor och plastsäckar som förorsakar driftstopp.
Renhållningsavdelningens förslag är att höja mottagningsavgiften för latrin från externa kunder (andra
kommuner) från 7 500 kr till 9 000 kr/ton inkl. moms.

Grovavfall
35. Kollihämtning
I syfte att minska onödiga transporter föreslår renhållningsavdelningen att framkörningsavgiften vid
kollihämtning höjs.
Renhållningsavdelningens förslag är att framkörningsavgiften vid kollihämtning höjs från 200 kr till 300
kr.

Behandlingsavgift
36. Behandlingsavgift
Behandlingsavgiften på inkommande material till avfallsanläggningar behöver höjas för att täcka
kostnader.
Renhållningen föreslår att behandlingsavgifterna på inkommande material till avfallsanläggningarna höjs
med 5%
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Sammanfattning av renhållningsavdelningens förslag på avgiftshöjningar
och ändringar att gäller från och med 2021-01-01
1. Hämtningsavgiften från småhus, flerbostadshus och verksamheter höjs med 4 %. Ex. ett 190-liters
kärl vid ett hushåll med tömning varannan vecka får en ökad kostnad per kvartal med ca. 13 kr.
2. Den rörliga avgiften inom Norrtälje Hamn höjs till 25 kr/m2 BTA inkl. moms.
3. Grundavgiften försmåhus höjs till 1 010 kr. Ex. ett standardabonnemang för villa får en ökad
kostnad per kvartalsfaktura med ca. 52 kr.
4. Grundavgiften för flerfamiljshus och verksamheter tas bort och en avgift om 290 kr läggs på per
behållare.
5. Grundavgiften för lägenhet höjs till 270 kr. Ex. grundavgiften/lägenhet får en ökad kostnad per
kvartalsfaktura med ca. 5 kr.
6. Avgiften per behållare vid extra hämtning för abonnemang med osorterad taxa höjs med 100 %.
7. Framkörningsavgiften vid extra beställning höjs till 300 kr.
8. Avgiften för gångavstånd höjs med 10 %. Ex. ett 190-liters kärl vid ett hushåll med tömning
varannan vecka med gångavstånd på 10 – 30 m får en ökad kostnad per kvartal med ca. 10 kr.
9. Rörliga hämtningsavgiften för delat hämtställe fastställs till 1 100 kr per abonnent.
10. Timpriset för bak lastande sopbil ändras från 1 545 kr till 973 kr.
11. Avgiften för installation av kärl lås höjs till 747 kr.
12. Tjänsten kärltvätt tas bort från taxan.
13. Hämtningsavgiften för slutna tankar, slamanläggning och minireningsverk höjs med 3 %. Ex. för
vanligaste tjänsten tömning av tank eller slamavskiljare 0 – 2,5 kbm blir det en ökad kostnad om 33
kr vid varje tömningstillfälle.
14. Hämtningsavgiften för fettavskiljare höjs med 9,1 % Ex. För vanligaste storleken av fettavskiljare 0 –
2,5 kbm blir det en ökad kostnad om 100 kr vid varje tömningstillfälle.
15. Avgiften för extra slang vid slamtömning på land och i skärgården efter 30 meter höjs till, 30 – 40
meter 285 kr, 40 – 50 meter 385 kr och över 50 meter 485 kr för varje 10 meters intervall.
16. Bomavgiften vid utebliven slamtömning höjs till 1 000 kr.
17. Jour och extra tömning av kvarnat matavfall ändras så det matchar jour och extratömning av
slamavskiljare.
18. Spolbilstillägg höjs till 4 760 kr.
19. Specialfordons tillägg höjs till en grundavgift om 10 000 kr.
20. Periods hämtning av fosforfilter fastställs till 1 500 kr.
21. Extra hämtning av fosforfilter fastställs till 4 000 kr.
22. Avgiften för slamanläggning i skärgården ändras till 0 – 3 kbm 3 432 kr och 3 – 15 kbm 4 118 kr
23. Avgiften för fettavskiljare i skärgården ändras till 0 – 3 kbm 5 880 kr och 3 – 15 kbm 7 057 kr.
24. Bomavgiften vid utebliven slamtömning i skärgården höjs till 3 360 kr.
25. Framkörningsavgift vid extratömning i skärgården höjs. Inom 6 dagar 15 960 kr, inom 14 dagar
12 000 kr.
26. Periods hämtning av fosforfilter i skärgården fastställs till 4 000 kr.
27. Extra hämtning av fosforfilter i skärgården fastställs till 10 000 kr.
28. Avgiften för latrinhämtning höjs med 10 %. Ex. det vanligaste abonnemanget med 10 behållare får
en årlig kostnadsökning om 338 kr
29. Avgiften för extra latrinkärl höjs till 670 kr.
30. Framkörningsavgiften för latrin höjs till 300 kr
31. Abonnemangsavgiften för latrin i skärgården med 10 kärl höjs till 4 839 kr.
32. Abonnemangsavgiften för latrin i skärgården med 17 kärl höjs till 8 227 kr.
33. Avgiften för extra latrinkärl i skärgården höjs till 871 kr.
34. Latrin från externa kunder höjs till 9 000 kr/ton. inkl. moms.
35. Framkörningsavgiften vid kolli hämtning höjs till 300 kr.
36. Behandlingsavgiften på inkommande material till avfallsanläggning höjs med 5 %.

