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Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.  
Avgifterna avser den hantering av avfall som utförs genom kommunens försorg och som 
kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.  

Avgifter anges i inklusive moms. 

1 Inledande bestämmelser och definitioner 

1.1 Kommunens ansvar och skyldighet 
I kommunens avfallsföreskrifter finns bland annat bestämmelser om hämtning, avfallsbehållares 
placering, dragväg samt avfallsutrymmens och transportvägars utformning.  

 

 

 

 

Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att kommunens regler om avfallshantering följs. För att 
kommunen ska omhänderta avfall i enlighet med denna återvinningstaxa ska kraven i 
kommunens avfallsföreskrifter vara uppfyllda. 

1.2 Betalningsansvar och betalningsmottagare 
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell 
avfallshantering, samt beställa tilläggstjänster enligt denna återvinningstaxa utifrån behov som 
uppstår på fastigheten. Avgiften ska betalas till Borås Energi och Miljö AB.   

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter där det uppkommer avfall under kommunalt 
ansvar. 
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Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 
fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Ändring av ägandeförhållandena eller 
annan ändring som berör avfallshanteringen ska snarast anmälas till den till vilken kommunen har 
uppdragit att verkställa kommunens renhållningsskyldighet.  

 

 

Fakturamottagande kan överföras på nyttjanderättshavare med fastighetsinnehavarens och 
bolagets medgivande, dock kvarstår avgiftsskyldigheten hos fastighetsinnehavare och bolaget har 
rätt att kräva betalning från fastighetsinnehavare om nyttjanderättshavare inte betalar. 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid 
hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget 
specificerade sättet. 

 

  

 

 

 

 

1.3 Sorteringsskyldighet   
Fastighetsägare är skyldig att tillse att allt avfall som hämtas vid fastigheten är sorterat i enlighet 
med avfallsföreskrifter för Borås Stad med gällande sorteringsanvisningar.   

1.4 Uppehåll i hämtning 
Ansökan om uppehåll i hämtning kan göras hos miljö- och konsumentnämnden för en period av 
minst sex månader och som längst fem år, se ”Avfallsföreskrifter för Borås Stad”. Under 
uppehållsperioden debiteras grundavgift men ingen rörlig avgift. 

1.5 Ändrade ägar- och hämtningsförhållanden  
Ändrade förhållanden såsom försäljning av fastighet, ägarbyte, stora förändringar i fastigheten 
som kan påverka hämtningsförhållande, förändring i abonnemang eller liknande ska snarast 
anmälas till Borås Energi och Miljö AB.  

Avgiftsförändring, på grund av ovanstående, gäller när ändringen genomförts. Byte och 
hemtagning av kärl kan beställas via bolagets kundcenter. Fastighetsinnehavare som underlåtit att 
anmäla förändring som skulle ha medfört högre avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.  

1.6 Speciella tjänster och undantag 
För speciella tjänster, när Borås Energi och Miljö AB måste frångå normala rutiner eller där 
förhållandena avviker från vad som är normalt, beslutar Borås Energi och Miljö AB om avgift 
baserat på principer enligt denna taxa. 
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1.7 Definitioner  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfall under kommunalt ansvar - avser detsamma som 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga 
(1) kommunalt avfall, vilket innebär avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till 
sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, (2) avloppsfraktioner och filtermaterial från 
enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om 
anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och 
sammansättning liknar hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, 
och (4) bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 

Dragväg - mäts som enkel gångväg från avfallsbehållarens placering till normal 
uppställningsplats för hämtningsfordon. Vid hämtningsställe som kräver mekaniska hjälpmedel, 
till exempel hiss, debiteras avgiftstillägg motsvarande 10 meter dragväg per kärl eller säck. 

Flerbostadshus – bostadshus med fler än två lägenheter. 

Småhus helårs - fristående villor, radhus, kedjehus och parhus. Bostadshus med en till två 
bostäder för permanentboende, till exempel villor, radhus, kedjehus, enligt Skatteverkets 
definition av småhus, oberoende av upplåtelseform.  

Småhus sommarhämtning – Fritidshus som bara har behov av hämtning sommartid. Om en 
eller flera personer är folkbokförda på fastigheten definieras fastigheten som en- och 
tvåbostadshus. 

Verksamheter – alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar jämförligt 
hushållsavfall, till exempel företag, skolor och institutioner. Till verksamheter räknas även 
bostäder i speciella boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer 
samt verksamheter för vård och omsorg utan eget pentry eller kök.  

Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i avfallsföreskrifter för 
Borås stad samt 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). 
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2 Principer för taxans konstruktion 
Avgiften för ett avfallsabonnemang består av en fast och en rörlig del.  

 

 

 

Den fasta delen av taxan, grundavgiften, finansierar:  
• Drift av återvinningscentraler samt behandling av det avfall som samlas in via dessa 

• Behandling av farligt avfall som samlas in från fastighet eller lämnas vid 
återvinningscentral  

• Hantering av returpapper som samlas in via publika stationer, t.ex. återvinningsstationer 

• Kundservice  

• Information 

• Planering och övrig administration  

Den rörliga delen av taxan finansierar:  
• All insamling av avfall från fastighet (kärl- och säck, grovavfall, avfall som uppkommer 

vid enskild avloppsrening m.m.) 

• Omlastning och transport av insamlat avfall för leverans till behandlingsanläggning  

• Behandling av det insamlade avfallet (material- eller energiåtervinning, deponering, 
förebyggande av avfall) 

2.1 Vad ingår i abonnemangsavgiften  
I den avgift du som kund betalar för ett abonnemang ingår bland annat:  

• Hämtning av avfallet enligt fastlagt hämtningsintervall vid fastighetsgräns eller den 
närmaste plats som är tillgänglig för aktuellt hämtningsfordon 

• Transport av avfallet  

• Behandling av avfallet  

• Kärl för insamling av matavfall, restavfall och för småhus även återvinningsmaterial 
beroende på typ av abonnemang. För undantag, se nedan under “Vad ingår inte i 
avgiften”. 

• En årsförbrukning 9 liters påsar, för källsortering av matavfall. Större påsar eller säckar 
för matavfall köps in av avfallslämnaren. Krav på papperspåsar anges i 
avfallsföreskrifterna. Vid start av nytt abonnemang för sortering av matavfall 
tillhandahåller Borås Energi och Miljö en påshållare per bostad. 

• Vid hämtning av avfall i kärl ingår dragväg upp till 5 meter. För dragväg därutöver betalas 
tilläggsavgift enligt denna taxa. 

• Kostnadsfri avlämning av källsorterat grovavfall på återvinningscentral (OBS. gäller ej 
verksamheter). 
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• För fastigheter med enskild avloppsanläggning, fettavskiljare eller tank för matavfall ingår 
upp till 10 meter slanglängd i ordinarie avgift vid tömning. Om längre slanglängd krävs 
debiteras tilläggsavgift enligt denna taxa. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Vad ingår inte i avgiften 
Bland annat följande ingår inte i avgiften utan utgör fastighetsinnehavarens och i vissa fall 
väghållarens skyldighet anordna, anskaffa eller bekosta:  

• Anordna farbar väg till fastigheten 

• Anordna hårdgjord yta mellan kärlet och fordonets uppställningsplats 

• Skotta snö, sanda och röja vegetation längs dragvägar och på uppställningsplatser 

• Rengöra avfallsbehållare 

• För verksamheter berättigar abonnemangsavgiften inte till att kostnadsfritt lämna avfall 
på återvinningscentral. Verksamheter kan dock lämna mindre mängder verksamhetsavfall 
på återvinningscentral mot särskild avgift. Denna avgift regleras inte i den kommunala 
återvinningstaxan utan bestäms på kommersiella grunder av Borås Energi och Miljö. 

• Större påsar än 9 liter och säckar för matavfall. 

• Påsar för restavfall. För kunder som använder abonnemang enligt bilaga 1 med svarta och 
vita påsar ingår en årsförbrukning av svarta och vita påsar för hantering av hushållsavfall.  

• Krantömmande behållare, kärlskåp, komprimerande containrar samt komponenter i 
mobila sopsugssystem, i underjordssystem eller i system för hämtning av malt matavfall. 

3 Avfallstaxor – abonnemang  

A - Småhus med flerfackskärl 

Grundavgift 

Tabell 1 
Typ av fastighet Avgift 

per år 

Småhus helår, per bostad 1 430 kr 

Småhus sommar, per bostad 730 kr 
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Ordinarie abonnemang med flerfackskärl 
Rörliga avgifter för hämtning och behandling av matavfall, brännbart restavfall samt 
återvinningsmaterial. Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner och hämtningsintervall, enligt tabell 
2, ingår i abonnemanget. En box för insamling av batterier och ljuskällor ingår också. Boxen 
hängs på kärlet när tömning behövs. Boxen bör bara hängas på kärlet när den är minst halvfull. 

 

Kärl 1: Pappersförpackningar och plastförpackningar i varsitt fack i kärlet. Matavfall och färgade 
glasförpackningar i varsitt fack i insatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kärl 2: Tidningar och brännbart restavfall i varsitt fack i kärlet. Metallförpackningar och ofärgade 
glasförpackningar i varsitt fack i insatsen. 

Sommarhämtning sker under perioden vecka 20 till och med vecka 39. 

I avgift för abonnemanget ingår 5 meter dragväg mellan fordonets normala uppställningsplats 
och kärlet. Om avståndet är längre debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt tabell 4. 

Tabell 2 
Kärlabonnemang  Hämtningsintervall Avgift per år 

Tabell 3 

Småhus helår (2x370 liters kärl) Kärl 1 26 ggr/år 

Kärl 2 13 ggr/år 

1 190 kr  

Kärl 1 10 ggr/år 

Kärl 2 5 ggr/år 

510 kr 

Kärl 3  
Hushåll som får mycket restavfall kan beställa abonnemang med ett extra kärl för brännbart 
restavfall, med hämtningsintervall en gång var fjärde vecka, enligt tabell 3.  

Småhus sommar (2x370 liters kärl) 

Kärlstorlek  Avgift per år 

190 l  1 200 kr  

370 l 1 580 kr 
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Tillägg för dragväg – flerfackskärl 
I avgift för abonnemang ingår 5 meter dragväg mellan fordonets normala uppställningsplats och 
kärlet. Om avståndet är längre debiteras tilläggsavgift för dragväg, tabell 4. 

 

Tabell 4 
Kärlstorlek och 
antal hämtningar 
per år 

Dragväg 1 

5,1–10 
meter 

Avgift per 
kärl per år 

Dragväg 2 

10,1–20 
meter 

Avgift per kärl 
per år 

Dragväg 3 

20,1–30 
meter 

Avgift per kärl 
per år 

Dragväg 4 

30,1–40 
meter 

Avgift per 
kärl, per år 

Dragväg 5 

40,1–50 
meter 

Avgift per 
kärl per år 

Kärl 1  

(26 gånger)  

370 kr 740 kr 1 110 kr 1 490 kr 1 860 kr 

Kärl 2 och kärl 3 
(13 gånger)  

180 kr 370 kr 560 kr 740 kr 930 kr 

Kärl 1  

(10 gånger)  

140 kr 280 kr 430 kr 570 kr 720 kr 

Kärl 2 och kärl 3 
(5 gånger)  

70 kr 140 kr  220 kr 280 kr 360 kr 

 

Tillägg för matavfallskärl  
Hushåll som får mycket matavfall kan beställa ett extra kärl för matavfall, med hämtningsintervall 
en gång varannan vecka. Tilläggsavgift debiteras enligt tabell 6. I avgiften ingår 5 meter dragväg. 
Om avståndet är längre tillkommer avgift för dragväg enligt tabell 19, kapitel 4. 

 

B - Flerfamiljshus med kärl och småhus med gemensamhetslösning 
 

Grundavgift 
 

Tabell 5 
Typ av fastighet Avgift per år 

Småhus helår med 
gemensamhetslösning, per bostad 

1 430 kr 

Småhus sommar med 
gemensamhetslösning, per bostad 

730 kr 

Flerfamiljshus, per lägenhet 1 040 kr 
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Mat- och restavfall i kärl för flerfamiljshus 
Varje flerfamiljshus ska ha minst ett matavfallskärl och minst ett kärl för brännbart restavfall, 
med storlek enligt tabell 6. Matavfall går endast att ha i 140 liters kärl.  

 

I avgiften ingår 5 meter dragväg. Om avståndet är längre tillkommer avgift för dragväg enligt 
tabell 19, kapitel 4. 

 

Tabell 6 
Hämtningsintervall Storlek 140 liter 

(matavfall) 

Avgift per kärl  

per år 

Storlek 190 liter 
(restavfall) 

Avgift per kärl 
per år 

Storlek 370 liter 
(restavfall) 

Avgift per kärl 
per år 

Storlek 660 liter 

(restavfall) 

Avgift per kärl 
per år 

Varannan vecka 420 kr 710 kr 1 390 kr 2 480 kr 

Varje vecka 840 kr 1 430 kr 2 780 kr 4 960 kr 

2 gånger per vecka  1850 kr 3 140 kr 6 110 kr 10 900 kr 

3 gånger per vecka 3 280 kr 5 560 kr 10 830 kr 19 330 kr 

 

Gemensam avfallslösning för småhus för mat- och restavfall samt returpapper 
När det finns en förening, t.ex. en samfällighetsförening med ansvar för avfallshanteringen 
debiteras föreningen för alla grundavgifter samt aktuella abonnemang och eventuella andra 
tjänster enligt avsnitt B, C, D samt tilläggstjänster och särskilda avgifter enligt denna taxa.  

 

När det inte finns någon förening kan gemensam avfallslösning för småhus skapas efter 
överenskommelse med Borås Energi och Miljö AB. Varje fastighetsinnehavare debiteras avgift 
enligt tabell 7.  

 

Tabell 7 
Tjänst Mat- och restavfall 

Avgift per bostad  

per år 

Mat- och restavfall samt 
returpapper 

Avgift per bostad per år 

Del i gemensamhetslösning med 
hämtning året runt 

950 kr 1 140 kr 

Del i gemensamhetslösning med 
hämtning vecka 20 - 39 

570 kr 680 kr 
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Flerfackskärl för mindre flerfamiljshus 
 

Rörliga avgifter för hämtning och behandling av matavfall, brännbart restavfall samt 
återvinningsmaterial. Mindre flerfamiljshus om 3-5 lägenheter kan använda sig av flerfackskärl. 
Vid behov kan kunden använda sig av dubbla uppsättningar kärl samt köpa till mat- och 
restavfallskärl för flerfamiljshus. 

 

Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner, och hämtningsintervall enligt tabell 8, ingår i 
abonnemanget. En box för insamling av batterier och ljuskällor ingår också. Boxen hängs på 
kärlet när tömning behövs. Boxen bör bara hängas på kärlet när den är minst halvfull. 

 

Kärl 1: Pappersförpackningar och plastförpackningar i varsitt fack i kärlet. Matavfall och färgade 
glasförpackningar i varsitt fack i insatsen.  

 

Kärl 2: Tidningar och brännbart restavfall i varsitt fack i kärlet. Metallförpackningar och ofärgade 
glasförpackningar i varsitt fack i insatsen. 

 

I avgift för abonnemang ingår 5 meter dragväg mellan fordonets normala uppställningsplats och 
kärlet. Om avståndet är längre debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt tabell 9.  

 

Tabell 8 
Kärlabonnemang  Hämtningsintervall Avgift per år 

Mindre flerfamiljshus (2x370 liters 
kärl) 

Kärl 1 26 ggr/år 

Kärl 2 13 ggr/år 

1 190 kr  
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Tillägg för dragväg - flerfackskärl 
 

Tabell 9 
Kärlstorlek och 
antal hämtningar 
per år 

Dragväg 1 

5,1–10 
meter 

Avgift per 
kärl per år 

Dragväg 2 

10,1–20 
meter 

Avgift per kärl 
per år 

Dragväg 3 

20,1–30 
meter 

Avgift per kärl 
per år 

Dragväg 4 

30,1–40 
meter 

Avgift per 
kärl, per år 

Dragväg 5 

40,1–50 
meter 

Avgift per 
kärl per år 

Kärl 1  

(26 gånger)  

370 kr 740 kr 1 110 kr 1 490 kr 1 860 kr 

Kärl 2 och kärl 3 
(13 gånger)  

180 kr 370 kr 560 kr 740 kr 930 kr 

 

C – Flerfamiljshus med krantömmande behållare 
Se kapitel 3.1.1. i avfallsföreskrifter för Borås Stad angående krav på krantömmande behållare. 

 

Grundavgift 
 

Tabell 10 
Typ av fastighet Avgift per år 

Flerfamiljshus, per lägenhet 1 040 kr 

 

 

Mat- och restavfall i krantömmande behållare för flerfamiljshus 
Avgift enligt tabell 11 gäller för behållare med 2-krokssystem. Vid annat tömningssystem 
tillkommer extra tilläggsavgift enligt tabell 12. 
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Tabell 11 

Hämtningsfrekvens Matavfall 

0 –1 m3 

Avgift  

per år 

Matavfall 

1,1–2 m3 

Avgift  

per år 

Restavfall  
1–3 m3 

Avgift  

per år 

Restavfall 

3,1–4 m3 

Avgift  

per år 

Restavfall 

4,1–5 m3 

Avgift  

per år 

Varannan vecka 2 050 kr 4 090 kr 15 960 kr 18 820 kr 20 460 kr 

Varje vecka 4 090 kr 8 180 kr 31 920 kr 37 640 kr 40 920 kr 

2 gånger per vecka  Erbjuds ej 18 000 kr 70 220 kr 82 820 kr 90 020 kr 

 

Tilläggsavgift för behållare med 1-krokssystem för tömning av krantömmande behållare. 
Ordinarie avgift för hämtning enligt tabell 11 tillkommer. 
 

Tabell 12 
Typ av tömningsanordning Hämtning  

varannan vecka 

Tilläggsavgift  

per år 

Hämtning  
varje vecka 

Tilläggsavgift 
per år 

Hämtning  
2 gånger per vecka 

Tilläggsavgift 
per år 

1-krokssystem och 
liknande 

870 kr 1 730 kr 3 460 kr 

 

D – Flerfamiljshus med sopsug 
 

Grundavgift 
 

Tabell 13 
Typ av fastighet Avgift per år 

Flerfamiljshus, per lägenhet 1 040 kr 

 

Avfall i anläggning för mobil sopsug   
Abonnemang med restavfall i mobil sopsug ska kombineras med abonnemang för matavfall, 
antingen i separat behållare som töms med mobil sopsug, i kärl (se avsnitt B för avgifter), eller 
krantömmande behållare (se avsnitt C för avgifter). Avgifter i tabell 14 tillämpas både för 
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behållare med restavfall och för behållare med matavfall. Särskilda påsar för matavfall som kan 
hanteras med sopsug ingår i avgiften. 

För större behållare än 3 kubikmeter debiteras avgift för 2,6-3,0 m3 + tilläggsavgift per påbörjad 
kubikmeter. 

 

Tabell 14 
Storlek Hämtning en gång per vecka 

Avgift per behållare och år 

Hämtning två gånger per vecka 

Avgift per behållare och år 

0 – 1,5 m3 6 400 kr 12 800 kr 

1,6 – 2,0 m3 8 540 kr 17 080 kr 

2,1 – 2,5 m3 10 670 kr 21 340 kr 

2,6–3,0 m3 12 810 kr 25 620 kr 

Tilläggsavgift per påbörjad 
kubikmeter, per år 

3 940 kr 7 880 kr 

 

E - Verksamheter 
Matavfall går endast att ha i 140 liters kärl. I avgiften ingår 5 meter dragväg. Om avståndet är 
längre tillkommer avgift för dragväg enligt tabell 19, kapitel 4. 

Tabell 15 
Hämtningsintervall Storlek 140 liter* 

(matavfall) 

Avgift per kärl  

per år 

Storlek 190 liter 
(restavfall) 

Avgift per kärl 
per år 

Storlek 370 liter 
(restavfall) 

Avgift per kärl 
per år 

Storlek 660 liter 

(restavfall) 

Avgift per kärl 
per år 

Varannan vecka 1 820 kr 2 930 kr 3 850 kr 6 630 kr 

Varje vecka 3 640 kr 5 850 kr 7 690 kr 13 260 kr 

2 gånger per vecka  7 290 kr 12 870 kr 15 380 kr 26 520 kr 

3 gånger per vecka 10 930 kr 22 820 kr 29 990 kr 39 780 kr 

5 gånger per vecka 

 

20 550 kr 38 030 kr 49 990 kr 86 190 kr 

* Samma pris som för 140 liter gäller även för kunder som sedan tidigare har 130 liter kärl. 
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4 Tilläggstjänster avfall 
 

Returpapper i kärl 
I avgiften ingår 5 meter dragväg. Om avståndet är längre tillkommer avgift för dragväg enligt 
tabell 19. 

 

Tabell 16 
Hämtningsintervall Storlek 190 – 370 liter 

Avgift per kärl  
 per år 

Var fjärde vecka 1 390 kr 

Varannan vecka 3 010 kr 

Varje vecka 6 030 kr 

 

 

Returpapper i krantömmande behållare 
Avgift debiteras enligt tabell 17. Gäller för behållare med 2-krokssystem. Vid annat 
tömningssystem debiteras tilläggsavgift enligt tabell 12 kapitel 3. 

 

Tabell 17 
Hämtningsintervall Avgift per behållare 

per år 

Varannan vecka 9 600 kr 

Varje vecka 19 200 kr 

 

Budning– Extra hämtning  
Vid behov av extra hämtning av ditt avfall kan budning beställas. Budning utförs inom 3 
arbetsdagar, beställningsdagen är inte inräknad, och debiteras enligt tabell 18. 
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Tabell 18 
 Avgift  

per behållare och tillfälle 

Kärl för restavfall, 
matavfall, returpapper 
eller trädgårdsavfall 

340 kr 

Flerfackskärl 340 kr 

Krantömmande matavfall 780 kr 

Krantömmande restavfall 1 300 kr 

Sopsug, per m3 260 kr 

 

 

Tillägg för dragväg  
Tabell 19 

Kärlsstorlek och 
antal hämtningar 
per år 

Dragväg 1 

5,1–10 meter 

Avgift per kärl 
per år 

Dragväg 2 

10,1–20 meter 

Avgift per kärl 
per år 

Dragväg 3 

20,1–30 meter 

Avgift per kärl 
per år 

Dragväg 4 

30,1–40 
meter 

Avgift per 
kärl per år 

Dragväg 5 

40,1–50 
meter 

Avgift per 
kärl per år 

140 – 370 liter      

 

 

Varannan vecka  160 kr 470 kr 880 kr 1 160 kr 1 440 kr 

Varje vecka 320 kr 940 kr 1 770 kr 2 320 kr 2 890 kr 

2 gånger per 
vecka  

640 kr 1 880 kr 3 530 kr 4 650 kr 5 770 kr 

3 gånger per 
vecka 

960 kr 2 820 kr 5 300 kr 6 970 kr 8 660 kr 

5 gånger per 
vecka 

1 600 kr 4 700 kr 8 830 kr 11 620 kr 14 430 kr 

660 liter     

Varannan vecka  420 kr     

Varje vecka 840 kr     

2 gånger per 
vecka  

1 680 kr     

3 gånger per 
vecka 

2 520 kr     
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5 gånger per 
vecka 

4 200 kr     

 

 

 

 

Trädgårdsavfall i kärl 

Behållaren får inte innehålla trädgårdsavfall med invasiva arter. Hämtning sker 15 gånger per år. I 
avgiften ingår 5 meter dragväg. Om avståndet är längre tillkommer avgift, enligt tabell 19. 

Tabell 20 
Tjänst Avgift  

per behållare och säsong 

Trädgårdsavfall i kärl, 190 – 240 liter1 

 

 

1 610 kr 

Budning - Extra hämtning av 
trädgårdsavfall i kärl 

340 kr 

1. Avgiften gäller även för kunder som sedan tidigare har annat kärl. 

Grovavfall 
Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall. Vitvaror, 
elavfall och annat farligt avfall får inte lämnas som grovavfall.  

Mindre föremål ska vara paketerat eller buntat i kollin. Ett kolli får väga maximalt 25 kg och inte 
vara bredare än 1,2 m. Vid hämtning av större eller tyngre föremål, än vad som gäller för ett kolli 
enligt ovan, debiteras avgift för dubbelbemanning. Vid beställning ska kunden ange vad som ska 
hämtas för bedömning om hämtning kan erbjudas. 

 

Tabell 21 
Tjänst Avgift  

per behållare och säsong 

Hämtningsavgift, per hämtning, upp till 50 kg  1 200 kr 

Tilläggsavgift vid hämtning med dubbelbemanning, utöver 
ordinarie avgift ovan. Tilläggsavgift per hämtningstillfälle. 

500 kr 
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5 Särskilda avgifter   
  

5.1 Gemensamt kärl   
Närboende småhus som använder gemensamma behållare, delar på ordinarie rörlig avgift för 
abonnemanget och varje fastighetsinnehavare debiteras var sin grundavgift. När sommar- och 
helårsabonnemang delar kärl debiteras rörlig avgift för småhus helår, till en av abonnenterna. 
Ansökan ska göras enligt avsnitt 3.1.3 i Avfallsföreskrifter för Borås Stad. 

 

5.2 Gemensam avfallslösning  
Gemensamhetslösning innebär att flera fastigheter använder gemensamma kärl eller annan 
behållare. Ansökan ska göras enligt avsnitt 3.1.4 i Avfallsföreskrifter för Borås Stad där 
förutsättningar för gemensam avfallslösning anges. Fast avgift ska betalas för varje bostad. Borås 
Energi och Miljö AB bestämmer, i samråd med fastighetsinnehavare, typ av behållare, storlek och 
hämtningsintervall samt placering av behållare. 

 

5.3 Dispens för småhus när flerfackskärl inte kan användas   
När småhus med eget abonnemang inte har möjlighet att använda flerfackskärl kan Borås Energi 
och Miljö AB tillhandahålla annan behållare för mat- och restavfall. Ordinarie avgift för 
abonnemang med flerfackskärl ska tillämpas. 

 

5.4 Felsortering   
Om avfallet vid hämtning inte är sorterat enligt gällande bestämmelser, se avfallsföreskrifter 
kapitel 6 för Borås stad, kan det inte utan problem och ökade kostnader behandlas.  

Vid ett första uppdagande av felsorterat avfall för småhus töms inte kärlet. Om 
fastighetsinnehavaren efter sortering vill beställa ny/extra hämtning debiteras avgift för budning - 
extra hämtning enligt kapitel 4. I annat fall töms kärlet vid nästa ordinarie hämtning.  

Om flerfackskärl inte är godtagbart sorterat efter påpekande av felsortering och avfallet behöver 
hämtas ändå, sker hämtning på annat sätt än normalt och avgift för den hämtningen debiteras 
enligt tabellen 22. 

För flerbostadshus, verksamheter och småhus med gemensam avfallslösning med behållare som 
innehåller felsorterat avfall, hanteras detta som blandat brännbart avfall och tilläggsavgift 
debiteras enligt tabellen 22.  

För fastigheter, där sorteringen av avfall inte fungerar under en längre tid ändras abonnemanget 
till blandat brännbart tills problemet är åtgärdat, dock minst tre månader. Rörlig avgift för 
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abonnemang med blandat brännbart avfall är tre gånger normal avgift för aktuellt abonnemang. 
Fast avgift och eventuellt tillägg för dragväg är oförändrade.  

 

Tabell 22 
Tjänst Avgift  

per behållare och tillfälle 

Hämtning av flerfackskärl med felsorterat 
avfall 

680 kr 

Hämtning av kärl med blandat brännbart, det 
vill säga avfall som är felsorterat 

340 kr 

Hämtning av krantömmande behållare med 
blandat brännbart, det vill säga avfall som är 
felsorterat  

1 300 kr 

 

5.5 Otillräcklig behållarvolym   
Behållarvolymen ska vara tilltagen så att avfallet ryms i abonnerade behållare även vid större 
helger. Om behållarvolymen vid fastigheten är otillräcklig med påföljden att löst avfall ligger 
utanför behållaren, alternativt behållaren är överfull, debiteras extra avgift enligt tabell 23. 

Småhus som har behov av större volym för restavfall eller matavfall än vad som finns i 
flerfackskärl ska beställa abonnemang med extra kärl för restavfall eller matavfall, se kapitel 3 
tabell 3. Vid avsaknad av insats kan debitering för överfullt kärl ske enligt tabell 23. 

 

Tabell 23 
Tjänst Avgift per behållare och tillfälle 

Överfullt kärl 270 kr 

 

5.6 Byte, utkörning eller hemtagning av behållare eller övrigt material 
När abonnenten ändrar typ eller storlek på behållaren eller förändrar abonnemang innebär det 
hemtagning eller utkörning, för detta debiteras avgift enligt tabell 24. Avgift för utkörning av 
övrigt material debiteras enligt tabell 24.  
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Tabell 24 

Tjänst Avgift 

 

Byte, utkörning eller 
hemtagning av behållare eller 
övrigt material 

200 kr 

 

 

5.7 Bomkörning avfall  
När beställd extra hämtning eller annan hämtning av avfall som debiteras per tillfälle, inte har 
kunnat ske debiteras avgift enligt tabell 25. Det kan till exempel bero på hinder vid behållaren. 

 

Tabell 25 
Tjänst Avgift per tillfälle 

Bomkörning avfall 340 kr 
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6 Slamtömning 
 

A. Slam från enskilda avlopp  
Dessa avgifter gäller för till exempel slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk och mobila 
toaletter, så kallade bajamajor. Tömningsintervall regleras enligt Borås Stads föreskrifter 3.2.11 
och 3.2.13. Vid tömning enligt schema debiteras avgift per anläggning och tömning enligt tabell 
26. Vid tömning utanför schema debiteras, utöver ordinarie avgift, tilläggsavgifter enligt tabell 28.  

10 meter slanglängd ingår i avgiften, extra slanglängd debiteras enligt tabell 28.  

  

Tabell 26 
Volym  Avgift per anläggning och 

tömning 

0,0 – 1,9 m³  980 kr 

2,0 – 3,9 m³  1 190 kr 

4,0 – 5,9 m³  1 560 kr 

6,0 – 7,9 m³  1 860 kr 

8,0 – 9,9 m³  2 160 kr 

10,0 –11,9 m³  2 460 kr 

12,0 –13,9 m³  3 010 kr 

14,0 –15,9 m³  3 610 kr 

16,0 –17,9 m³  4 130 kr 

 

B. Fettavskiljare och Matavfallskvarn 
Vid tömning enligt schema av fettavskiljare och matavfallskvarn debiteras timtid samt volym- 
eller viktavgift per anläggning enligt tabell 27. Tömningsintervall regleras av Borås Stads 
föreskrifter 3.2.10. Vid tömning utanför schema debiteras, utöver ordinarie avgift, tilläggsavgifter 
enligt tabell 28.  

 

Tabell 27 
Tjänst Timtid per anläggning Avgift per volym eller vikt 

Fettavskiljare  1190 kr/h 1230 kr/kubik 

Matavfallskvarn 1360 kr/h 560 kr/ton 
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C – Tilläggstjänster slam 
Vid tömning utanför ordinarie schema eller extra tilläggstjänster som inte ingår vid ordinarie 
tömning debiteras, utöver ordinarie avgift enligt kapitel 6 A och B, tilläggsavgifter enligt tabell 28.  

 

Akuttömning  
För akuttömning som begärs bli utförd på ordinarie arbetstid, inom 24 timmar eller för tömning 
som begärs bli utförd på bestämd dag debiteras avgift för akuttömning. Beställning kan läggas 
helgfri vardag måndag till torsdag 07.30 - 16.00.  

 

Jourtömning 
Jourtömning innebär att från beställning ska tömning ske inom 4 h. Jourtömningstaxa gäller 
också efter ordinarie arbetstid, d.v.s mellan 16.00 – 08.00. Avgift debiteras enligt tabell nedan. 
Beställning kan läggas till Borås Energi och miljös kundcenter helgfria vardag måndag till fredag 
08.00 - 12.00. Övriga tider beställer kunden jourtömning direkt av Borås Energi och miljös 
entreprenör.  

 

Budad tömning  
För tömning som begärs bli utförd på annan tid än enligt uppgjort tömningsschema, så kallad 
budning, debiteras en framkörningsavgift samt ordinarie volymavgift. För anläggningar där det 
behövs flera tömningar per år och där dessa kan tidsmässigt bestämmas i förväg, d.v.s. 
schemaläggas, debiteras ingen framkörningsavgift.  Utförs inom 5 arbetsdagar, beställningsdagen 
är inte inräknad. 

 

Extra slanglängd 
För extra slanglängd utöver 10 meter debiteras tilläggsavgift per påbörjad 10 meter. 

 

Bomkörningsavgift 
För anläggning där tömning inte kan utföras på grund av hinder debiteras en så kallad 
bomkörningsavgift. 

 

Tv-inspektion och spolning 
För tv-inspektion och/eller spolning debiteras tilläggsavgift. Utförs i samband med tömning. 
Utförs det ej i samband med ordinarie schemalagd tömning debiteras extra framkörningsavgift 
samt tömningsavgift. (Tjänsten ingår ej under kommunalt ansvar och kund kan välja annan 
utförare). 
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Övriga arbeten 
För övriga arbeten, till exempel framgrävning av övertäckt brunnslock eller koppling, debiteras 
timtid (vardagar 7.00 – 16.00) för extra arbete.  

 

Besiktning av fettavfallsskiljare 
Besiktning utförs i samband med tömning. Besiktning ska utföras var femte år. (Tjänsten ingår ej 
under kommunalt ansvar och kund kan välja annan utförare).  

 

Tabell 28 
Tilläggstjänster - slam Avgift  

Akuttömning  670 kr/tillfälle 

 

Jourtömning 1 900 kr/tillfälle  

Budad tömning - Framkörningsavgift  330 kr/tillfälle  

 

Extra slanglängd utöver 10 meter 160 kr/10 meter 

Bomkörningsavgift 340 kr/tillfälle  

Tv inspektion  1 450 kr/timma 

Spolning  1 250 kr/timma 

Övriga arbeten 1 090 kr/timma  

Besiktning av fettavfallsskiljare  500 kr/tillfälle 

 

Bilaga 1 
  

Abonnemang för svarta och vita påsar samt andra abonnemang som kommer att 
upphöra, avgifter under övergångsperiod.  
 

Vita och svarta påsar   
Avgifterna gäller i områden där småhus ännu inte har fått flerfackskärl och för flerbostadshus och 
verksamheter som ännu inte har separata kärl för matavfall och restavfall. I avgifterna ingår 
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dragväg upp till 1 meter. Vid längre dragväg tillkommer avgift för dragväg enligt denna bilaga. 
Avgifter anges inklusive moms.  

Tabell 29 
Kärlvolym Typ Antal hämtningar per år Avgift per år 

130 HK 
1) 

130 kr 
4 

130 HK 
2) 

360 kr 
13 

130 HK 
3) 

670 kr 
26 

130 H 
4) 

1 020 kr 
26 

130 H 
5) 

1 530 kr 
52 

130 FK 
6) 

150 kr 
5 

130 F 
7) 

440 kr  
10 

190 HK 
1) 

170 kr 
4 

190 HK 
2) 

460 kr 
13 

190 HK 
3) 

860 kr 
26 

190 H 
4) 

1 200 kr 
26 

190 H 
5) 

1 830 kr 
52 

190 FK 
6) 

210 kr 
5 

190 F 7) 520 kr 
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10 

240 H 
4) 

1 330 kr 
26 

240 H 
5) 

2 090 kr 
52 

240 F 
7) 

570 kr 
10 

370 H 
4) 

1 740 kr 
26 

370 H 
5) 

3 160 kr 
52 

370 F  
7) 

760 kr 
10 

370 H 
8) 

6 440 kr 
104 

370 H 
5) 

9 660 kr 
156 

400 H  
4) 

1 880 kr 
26 

400 H  
5) 

3 420 kr 
52 

400 F  
7) 

820 kr 
10 

 

 

Kärlvolym Typ Antal hämtningar per år Avgift per år 

600 H 
4) 

26 
2 820 kr 

600 H 
5) 

52 
5 120 kr 

600 F  7) 1 230 kr 
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10 

600 H 
8) 

104 
10 450 kr 

600 H 
9) 

15 680 kr 
156 

660 H 
7) 

5 640 kr 
52 

660 F 
7) 

10 830 kr 
10 

660 H 
4) 

3 100 kr 
26 

660 H 
8) 

11 500 kr 
104 

660 H 
9) 

17 250 kr 
156 

800 U 26 5 550 kr 

800 U 52 11 100 kr 

800 U 104 22 210 kr 

3 000 U 
4) 

16 810 kr 
26 

3 000 U 
5) 

33 630 kr 
52 

3 000 U 
8) 

68 610 kr 
104 

3 000 C  
5) 

13 780 kr 
52 

3 000 C 
4) 

6 890 kr 
26 

4 000 C  
5) 

18 120 kr 
52 

4 000 C 4) 14 680 kr 
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26 

5 000 U 
4) 

21 950 kr 
26 

5 000 U 
5) 

43 890 kr 
52 

5 000 U 
8) 

89 540 kr 
104 

6 000 C  
5) 

25 630 kr 
52 

6 000 C 
4) 

20 500 kr 
26 

8 000 C  
5) 

34 160 kr 
52 

8 000 C 
4) 

29 360 kr 
26 

10 000 C  
5) 

42 710 kr 
52 

10 000 C 
4) 

34 850 kr 
26 

 

 

H = Helår   

K = Komposteringskrav   

F = Fritidshus   

C = Container  

U = Under- eller överjordsbehållare, töms med kran  

   

1) För erhållande av kvartalshämtning fordras: 

att fastigheten ligger i glesbygd 

att det komposterbara avfallet komposteras på fastigheten i godkänd behållare 

att fastigheten bebos av ensamstående eller pensionärspar med liten avfallsmängd 
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2) För erhållande av hämtning var fjärde vecka fordras: 

att fastigheten ligger i glesbygd 

att det komposterbara avfallet komposteras på fastigheten i godkänd behållare  

undantaget är FNI-material 

 

3) För erhållande av komposttaxa fordras: 

att det komposterbara avfallet komposteras på fastigheten i godkänd behållare 

 

4) Normal hämtningsfrekvens för villor, radhus, kedjehus, parhus och flerbostadshus  

med högst 2 lägenheter är 26 hämtningar per år. 

 

5) Normal hämtningsfrekvens för flerbostadshus med 3 eller flera lägenheter är 52  

hämtningar per år. 

 

6) För att erhålla reducerad hämtning vid fritidshus krävs att det komposterbara  

avfallet komposteras på fastigheten i godkänd behållare.    

 

7)  Normal hämtningsfrekvens vid fritidshus är 11 hämtningar per säsong. 

 

8)  För att erhålla hämtning två gånger i veckan krävs: 

Flerbostadshus där det inte finns möjlighet för fler eller större behållare. 104  

hämtningar per år. 

 

9) För att erhålla hämtning tre gånger i veckan krävs: 

Flerbostadshus där det inte finns möjlighet för fler eller större behållare. 156  

hämtningar per år. 
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Matavfall i kärl för verksamheter 
 

Tabell 30 
Hämtningsintervall Storlek 190 liter 

Avgift per kärl 

per år 

Storlek 240 liter 

Avgift per kärl 
per år 

Storlek 370-400 liter 

Avgift per kärl 

per år 

Storlek 600-
660 liter 

Avgift per 
kärl  

per år 

Varannan vecka 2 060 kr 2 380 kr 3 610 kr 5 620 kr 

Varje vecka 4 100 kr 4 750 kr 7 220 kr 11 230 kr 

2 gånger per vecka  8 450 kr 9 790 kr 14 880 kr 23 140 kr 

3 gånger per vecka 12 670 kr 14 690 kr 22 320 kr 31 560 kr 

5 gånger per vecka 21 160 kr 24 480 kr 37 200 kr 57 860 kr 

 

Tillägg för dragväg 
Tillägg för dragväg i meter, kronor per år. Om hämtning sker oftare än en gång per vecka 
multipliceras avgiften för ”typ 52” med antalet hämtningar per vecka.  

Tabell 31 
Kärl  Typ  –1,0 1,1–5,0 5,1–10,0 10,1–20,0 20,1–30,0 30,1–40,0 40,1–50,0 

130 26 0 140 kr 280 kr 560 kr 840 kr 1 120 kr 1 410 kr 

130 52 0 280 kr 560 kr 1 120 kr 1 690 kr 2 250 kr 2 810 kr 

190 4 0 30 kr 40 kr 80 kr 130 kr 170 kr 210 kr 

190 13 0 70 kr 140 kr 280 kr 420 kr 560 kr 700 kr 

190 26 0 140 kr 280 kr 560 kr 840 kr 1 120 kr 1 410 kr 

190 F 5  0 30 kr 50 kr 110 kr 160 kr 210 kr 270 kr 

190 F 10   0 60 kr 110 kr 220 kr 330 kr 440 kr 540 kr 

190 52 0 280 kr 560 kr 1 120 kr 1 690 kr 2 250 kr 2 810 kr 

240 52 0 330 kr 610 kr 1 190 kr 1 760 kr 2 330 kr 2 900 kr 

370 52 0 370 kr 660 kr 1 240 kr 1 820 kr 2 390 kr 2 970 kr 

400 52 0 470 kr 760 kr 1 360 kr 1 950 kr 2 550 kr 3 140 kr 

660 52 0 560 kr 860 kr 1 470 kr 2 080 kr 2 690 kr 3 300 kr 
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