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1 Allmän avgiftsinformation 
Lunds renhållningsverk utför uppdrag som en extra service åt Lunds kommuns 
invånare och företag som är utanför det lagstiftade kommunala 
renhållningsuppdraget i 15 kap Miljöbalken. Dessa uppdrag är 

• Hämtning av pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar (görs på 
uppdrag av producenterna) 

• Elavfall (hämtas på uppdrag av Elkretsen). 
• Spolning/tömning med slambil 
• Hämtning av verksamhetsavfall i container. 
• Hämtning av sekretesspapper. 
• Gångbanerenhållning 
• Sopning 

För dessa uppdrag tas en avgift ut som ska täcka dessa uppdrag. 

Förändringar av avgifter beslutas av Renhållningsstyrelsen. För en del kunder 
finns sedan tidigare tecknade avtal. Dessa avtal gäller tills dessa går ut. 

Ansvar för avfallsbehållare 
Avfallsbehållare ägs och tillhandahålles av Lunds renhållningsverk som också 
står för normalt slitage. Vid åverkan (ex. dekalering, målning, håltagning eller 
skador efter olämpligt innehåll), skadegörelse, vårdslöshet eller om behållare 
försvinner står abonnenten för reparation eller ersättande. Kunden ansvarar för 
att behållarna tvättas och hålls fräscha. 

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 
Beställaren är betalningsskyldig. Avgiften ska betalas till Lunds 
renhållningsverk. Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas 
på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte 
använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade 
sättet. Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast 
lämnas till Lunds renhållningsverk. 

Betalning 
Avgifter faktureras i slutet av varje månad med förfallodag i slutet av nästa 
månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden. 
Betalning görs till Lunds renhållningsverk via bankgiro, autogiro eller e-faktura. 
Företag kan även betala via Sve-faktura. Abonnenter som väljer e-faktura kan 
välja att få månadsfaktura. Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 
5 dagar efter förfallodagen, inkasso skickas 10 dagar efter påminnelsen. 

Dröjsmålsränta 
Debiteras enligt § 6 räntelagen (1975:635). 

Särskilda avgifter 
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna här eller där 
förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per 
timme. Vid behov får Lunds renhållningsverks styrelse besluta om tillfälliga 
avgifter baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten. 

Tolkningsföreträde 
Renhållningsdirektören äger tolkningsföreträde gällande avgifterna. 
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Definitioner 

Verksamhetsavfall 

Är avfall som inte är jämförligt med avfall från hushåll t ex produktionsavfall. För 
mer utförlig beskrivning hänvisas till lagstiftning och Naturvårdsverkets 
vägledning. 

Verksamheter med kommunalt avfall 

Till verksamhet med kommunalt avfall räknas alla verksamheter som inte är 
hushåll och som genererar avfall som är jämförligt med hushållsavfall, till 
exempel affärer, restauranger, kontor, hotell, skolor, vårdinrättningar, 
fritidsanläggningar med mera som inte utgörs av bostäder. Då gäller inte dessa 
avgifter utan då hänvisas till Lunds Renhållningsverks Avfallstaxa. 

Det finns också avfall som inte är kommunalt avfall enligt lagstiftningen men det 
finns ett kommunalt ansvar för detta enligt MB 15 kap 20 § 
1) avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som 
är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast 
används för 
a) hushållsspillvatten, eller 
b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten, 
2) latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och 
3) bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 

För ovan hänvisas också till Lunds Renhållningsverks Avfallstaxa. 
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2 Avgifter för hämtning av förpackningar i 
kärl samt elektronikavfall, batterier och 
ljuskällor. 

2.1 Hämtning av förpackningar 
För hämtning oftare än en gång per vecka, se avsnitt 2.3 

Årsavgift (kr per behållare) 

Exl grundavgift. 

Behållare Avfallsslag Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka 

  Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Exkl. 
moms 

Inkl. moms 

190 liter 
kärl 

Tidningar 446 558 223 279 - - 
Pappersförpackningar 811 1014 405 506 - - 
Plastförpackningar 811 1014 405 506 - - 
Metallförpackningar 649 811 324 405 162 203 
Ofärgade glasförp. 649 811 324 405 162 203 
Färgade glasförp. 649 811 324 405 162 203 

370 liter 
kärl* 

Tidningar 558 698 279 349 - - 
Pappersförpackningar 1014 1268 507 634 - - 
Plastförpackningar 1014 1268 507 634 - - 
Metallförpackningar 811 1014 405 506 - - 

660 liter 
kärl 

Tidningar 1026 1283 513 641 - - 
Pappersförpackningar 1865 2331 933 1166 - - 

 
*Finns fortfarande 400 l kärl kvar ute och dessa har även dessa denna taxa. 
Abonnemang med 400 l kärl nytecknas ej. 
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2.2 Hämtning av elektronikavfall 
Småbatterier 

Hämtning av batterier utförs efter behov. En batteriholk används för insamlingen 
vid abonnemang och batterilåda för budad hämtning. Anvisningar för montering 
av batteriholk erhålls av Lunds Renhållningsverk. 

Tjänst Hämtning Årsavgift (kr/behållare) 

  Exkl. moms Inkl. moms 

Batteriholk (tömningsavgift) Tillsyn varannan vecka och töms vid behov 441 551 

Batterilåda hyra Töms på budning 205 256 

 Avgift (kr/tim och behållare)   

  Exkl. moms Inkl. moms 

Hämtning på beställning  1121 1401 

 
Ljuskällor 

I kärlet ställts lysrör längre än 60 cm, i påhängsboxarna läggs lysrör upp till 60 
cm och lampor. Ljuskällorna ska inte vara paketerade. 

 

Tjänst Hyra (kr/behållare och år) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

140 liter kärl med två påhängsboxar 281 351 

Låda för ljuskällor 205 256 

 Avgift (kr/tim och behållare) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Hämtning på beställning 1121 1401 

 
Småelektronik och vissa ljuskällor 

I kärlet läggs småelektronik, i påhängsboxarna läggs lysrör upp till 60 cm och 
lampor. Ljuskällorna ska inte vara paketerade. 

 

Tjänst Hyra (kr/behållare och år) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

190 liter kärl med två påhängsboxar 281 351 

 Avgift (kr/tim och behållare) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Hämtning på beställning 1121 1401 
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Elektronik 

Elektroniken läggs i kärlet eller i gallerbur 

Tjänst Hyra (kr/behållare och år) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

190 liter kärl 149 186 

370 liter kärl 292 365 

660 liter kärl 722 903 

1000 liter kärl 1049 1311 

Elbur-bur 1049 1311 

 Avgift (kr/tim och behållare)  

 Exkl. moms Inkl. moms 

Hämtning på beställning med flakbil 1121 1401 

2.3 Hämtning fler gånger än en gång per vecka och 
lördagshämtning 

För varje hämtställe med tätare hämtning än en gång per vecka debiteras en 
förhöjd avgift. Den totala årsavgiften beräknas genom att multiplicera avgiften 
för tömning en gång per vecka med följande koefficient: 

Två gånger per vecka: Taxa x 2,2 

Tre gånger per vecka: Taxa x 3,5 

Fyra gånger per vecka: Taxa x 4,9 

Fem gånger per vecka: Taxa x 6,4 

Sex gånger per vecka: Taxa x 8 

För olika typer av abonnemang finns begränsningar i antalet tömningar i veckan 
som kan erbjudas. 

För metall och glasförpackningar erbjuds tömning max 2 ggr/vecka. 

För plast och pappersförpackningar erbjuds tömning max 3 ggr/vecka. 

Några kunder har idag tömning 6 ggr/vecka men dessa ska fasas ut. 

Lördagshämtning 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Tillägg per kärl och år oavsett 
storlek och material 

1442 1803 
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3 Avgifter för slambilstjänster 
Avgift för försvårad hämtning kan tillkomma, se avsnitt 5. 

För slamtömning finns även en timtaxa se 6.3. 

Akut tömning 

Avgift för akut tömning tas ut, utöver tömningsavgift/timtid och 
behandlingsavgift, om tömning behöver utföras på ett sätt som avviker. 

Tjänst Avgift (kr/tillfälle) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Akut tömning 809 1011 

Högtrycksspolning 

Tjänst Avgift (kr/tim) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Högtrycksspolning 1551 1939 

Dagvattenbrunnar 

Tjänst Avgift (kr/tim) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Tömning av dagvattenbrunnar 1 999 2499 

4 Avgifter för container med 
verksamhetsavfall 

Avgift för försvårad hämtning kan tillkomma, se avsnitt 8. 

4.1 Container 
Vid tömning av en container tas en avgift för tömningen och en avgift för vikten 
på containern. När containern transporteras, exempelvis i samband med 
utsättning eller hemtagning tillkommer en avgift för detta. Om containern 
tillhandahålls av Lunds Renhållningsverk tas också en hyra ut beroende på typ 
av container och hur länge den planeras att användas. 
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Vid felsorterat avfall i containern debiteras en omklassningsavgift (enligt 
SYSAV’s gällande taxa) 

Utsättning/Hemtagning 

Exempelvis utsättning av ny container, hemtagning av container och transport 
av container ej i samband med tömning. 

Tjänst Avgift (kr/container) 

Typ av fordon Exkl. moms Inkl. moms 

Frontlastare 701 876 

Liftdumper 701 876 

Liten lastväxlare 677 846 

Stor lastväxlare 747 934 

Tömning 

Vid tömning av container tillkommer också en viktavgift, se nedan. 

Tjänst Avgift (kr/tömning i Lund) Avgift (kr/tömning till Malmö) 

Typ av fordon och kommundel Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl moms 

Frontlastare 648 810   

Liftdumper 907 1134 1089 1361 

Liten lastväxlare 907 1134 1089 1361 

Stor lastväxlare 1555 1944 1866 2333 

Liten Komprimator 1296 1620 1555 1944 

Stor Komprimator 1944 2430 2333 2916 

Liten flerfackscontainer 1166 1458   

Stor flerfackscontainer 1711 2139   

Viktavgift 
Dessa avgifter styrs av SYSAVs prislista och i de fall de skulle höja kommer 
dessa avgifter att höjas, I det fall ersättning utgår för wellpapp och skrot följer 
det gällande dagspriser. 

Tjänst Avgift (kr/ton) 

  

 Exkl. moms Inkl. moms 

Matavfall 400 500 

Brännbart avfall, 30% fossilt 935 1169 
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Sorterbart avfall, ej isolering, max 50% fossilt, till 
Malmö 

1035 1294 

Sorterbart avfall med mineralull, max 50% 
fossilt, till Malmö 

1360 1700 

Wellpapp Gällande dags ersättning Gällande dags ersättning 

Skrot Gällande dags ersättning Gällande dags ersättning 

Trädgårdsavfall, SYSAV 350 438 

Trä, rent/omålat 200 250 

Trä målat/limmat 450 563 

Tryckimpregnerat trä (FA) 1400 1750 

Hyra 
Typ av tömningsfordon Typ av container Permanenta på fasta intervall 

(kr/dygn) 
Tillfälliga på budning, 
mindre än 4 veckor 
(kr/dygn) 

  Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

Frontlastare 4 m3-8 m3 3 730 4663 52 65 

Liftdumper Öppen / Täckt 5 328 6660 52 65 

Liten lastväxlare Öppen/Täckt 5 328 6660 52 65 

Flerfack 7 406 9258 52 65 

Stor lastväxlare Öppen/Täckt 14 759 18 449 67 84 

Flerfack 36 390 45 488 67 84 

5 Avgifter för försvårad hämtning 
Allmänt 

Dörrar och grindar skall gå att ställas upp med exempelvis en hasp eller 
fjäderben. 

Tjänst Enhet Årsavgift per enhet och tömningstillfälle förutsatt tömning 1g/v 

  Exkl. moms Inkl. moms 

Låsta dörrar dörr 90 113 

Låsta kärl* Kärl och lås 551 689 
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Bommar och grindar bom eller grind 488 610 

* Ett låsbart kärl och ett lås ingår i avgiften. 

Kärl 

Dragväg är avståndet mellan kärlets uppställningsplats och tomtgräns, under 
förutsättning att fordonets uppställningsplats är i anslutning till tomtgränsen. För 
upp till tre meter dragväg debiteras ingen avgift, för ytterligare dragväg tas en 
avgift ut beroende på dragvägens längd. För avfallsutrymme mäts dragväg från 
där bilen kan stanna till avfallsutrymmets mitt. Inga dragvägar över totalt 50 
meter är tillåtna. Dragväg debiteras för alla typer av materialslag. 

Tjänst Årsavgift per meter, kärl och tömningstillfälle förutsatt tömning 
1g/v 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Dragväg, kärl 190 L 68 85 

Dragväg, kärl 370-660 L 82 103 

För andra intervall räknas priset ut med utgångspunkt från årsavgift för en gång 
i veckan. 

Slamsugning och hämtning av övrigt flytande avfall 

Tjänst Avgift (kr/tillfälle) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Slangtillägg för slangar 26-50 meter 170 213 

Slangtillägg för slangar 51-75 meter 340 425 

Slangtillägg för slangar 76-100 meter 527 659 

Slangtillägg för slangar över 100 meter 986 1233 

Lyft av tunga lock 979 1224 

6 Avgifter för övriga tjänster 
Avgift för försvårad hämtning kan tillkomma, se avsnitt 5. 

6.1 Tvätt 
Tjänst Avgift (kr/kärl) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Tvätt av ett till tre kärl 146 183 

Tvätt av fler än tre kärl 131 164 

Tvätt av flerfackskärl 219 274 

Tvätt av underjordsbehållare 1995 2494 
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Tvätt av container 249 311 

Tvätt av golv 1177 1471 

Tvätt av golv och väggar 1556 1945 

6.2 Extra hämtning av avfall i kärl 
Gäller endast kunder med abonnemang. Får nyttjas endast vid tre tillfällen per 
år. 

Behållare Avgift (kr/behållare) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

190 l kärl 288 360 

370 l kärl 403 504 

660 l kärl 461 576 

6.3 Timtaxa 
För tjänster som inte regleras i detta dokument får Lunds renhållningsverk 
besluta om avgifter baserat på självkostnad för tjänsten, inklusive behandling 
och avgift per timme för utförandet. Nedanstående timpriser tillämpas. 

Tjänst Avgift (kr/timme) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

En personal och sopbil 1246 1558 

En personal och flakbil 1121 1401 

En personal och kranbil 1121 1401 

En personal och liftdumper 959 1199 

En personal och liten lastväxlare 885 1106 

En personal och stor lastväxlare 984 1230 

En personal och slambil 1495 1869 

En extra personal 643 804 

6.4 Hyra av extra kärl 
Tjänst Avgift (kr/år) Tas ut efter antal dagar kärlet hyrts. 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Hyra av 190 l kärl 149 186 

Hyra av 370 l kärl 298 373 

Hyra av 660 l kärl 730 913 
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6.5 Balar 
Hämtning av wellpapp balar 

Bal Avfallsslag Varje vecka pris per bal Varannan vecka pris per 
bal 

  Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

Stor bal Wellpapp 2654 3318 1538 1923 

Mellan bal Wellpapp 1326 1658 685 856 

Liten bal Wellpapp 665 831 379 474 

6.6 Hämtning av sekretess 
Hämtning av sekretess sker i låsta kärl 

Tjänst Avgift (kr/tömning och kärl) Årsavgift (hyra kr/kärl) 

 Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

Hämtning på beställning 879 1099 281 351 

6.7 Registrering av farligt avfall till Naturvårdsverket 
Tjänst Avgift (kr/registrering) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Kostnad per registrering av 
Farligt avfall till NVV 

250 313 

6.8 Framkörningsavgift 
Framkörningsavgift tas ut då tömning/hämtning inte kunnat utföras 

Tjänst Avgift (kr/gång) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Framkörningsavgift (slambil) 445 556 

Framkörningsavgift (stor lvx) 445 556 

Framkörningsavgift (liten lvx) 445 556 

Framkörningsavgift (lift) 445 556 

Framkörningsavgift (frontl) 445 556 
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6.9 Straffavgifter 
Tjänst Avgift 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Utsortering av däck /hittat däck 50 kr/däck 63 

Utsortering av elektronik 1000 kr/gång 1250 

7 Gångbanerenhållning 

Enligt den lokala ordningsstadgan är fastighetsägare skyldiga att hålla 
gångbanan utanför den egna fastigheten ren samt snö- och halkfri. 
Renhållningsverket erbjuder kommunens fastighetsägare att teckna kontrakt för 
gångbanerenhållning. Renhållningsverket utför sopning, snöplogning och 
halkbekämpning. Gångbanan måste dock vara minst 1,50 meter bred för att 
renhållningsmaskinen skall kunna passera. En poäng beräknas med 
utgångspunkt från bredd, längd och sopningsfrekvens. 
Poängen prissätts med två taxor en för renhållning i centrum och en för 
renhållning i ytterområden. 

Tjänst Avgift (kr/poäng) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Renhållning i centrum 3,42 4,28 

Renhållning i ytterområden 3,29 4,11 

Tömning av hundlatrin 1503 1879 

Nedan följer två prisexempel: 
Alternativ 1: Gångbana i ytterområde (med två meters bredd och 20 meters 
längd och med en sopningsfrekvens vid behov på en gång i veckan (under 
barmarkssäsong) samt snöplogning och halkbekämpning efter behov under 
vinterhalvåret. 
Kostnad: 1390 kr per år (inkl. moms). 
Alternativ 2: Gångbana i centrum (med två meters bredd och 20 meters längd 
och med en sopningsfrekvens vid behov på fem gånger i veckan (under 
barmarkssäsong) samt snöplogning och halkbekämpning efter behov under 
vinterhalvåret. 
Kostnad: 2594 kr per år (inkl. moms). 

8 Sopning 
Renhållningsverket kan även erbjuda fastighetsägare och företag sopning av 
gångvägar, gårdsplaner m m. 
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TVjäägnssatlt kr/ton Avgift per timme inkl förare970 1213 

45 l matavfallspåsar i bunt Exkl. moms 61 Inkl. moms 76 

S45tolrmsoaptamvafaslklsinpåsar hel pall 

9Lalsmtbailtsabvufarellsnp6åsma3r i bunt 

91155308 

32 

11493283 

40 

9Stlomr saotapvmfaallsskpinåsar hel pall 

Lastbilsburen 6 m3 

Vardagar efter kl 16 samt lörd och sönd 

18989090 21419090 

Sopning med ogräsborste, stor sopmaskin 1846 2308 

Mellanstor sopmaskin 1426 1783 

Mellanstor sopmaskin 

Vardagar efter kl 16 samt lörd och sönd 

1853 2316 

Liten sopmaskin 1371 1714 

Liten sopmaskin 

vardagar efter kl 16 samt lörd. och sönd 

1782 2228 

Sopning med ogräsborste, liten sopmaskin 1645 2056 

Lantbrukstraktor, ordinarie tid 1047 1309 

Lantbrukstraktor, övrig tid 1360 1700 

Minitraktor, ordinarie tid 948 1185 

Minitraktor, övrig tid 1233 1541 

9 Prislista 
Tjänst Avgift (kr) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Latrinkärl / kärl 71 89 

Komplett sittring till latrinkärl 140 175 

Packband /rulle 285 356 

   

Mjukplastställning med utsättning 990 1238 

Säckar för mjukplast 1 rulle 48 60 

Säckar för mjukplast (14 rullar) 479 599 

240 l plastsäck per rulle 42 53 

350 l plastsäckar 1 rulle (1 rulle har 10 säckar) 68 85 

350 l plastsäckar 1 låda med 10 st rullar 682 853 

Väggskylt A3 12 15 

Saltblandat grus kr/ton 838 1048 
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Vägsalt kr/ton  970  1213 

45 l matavfallspåsar i bunt 61 76 

45 l matavfallspåsar hel pall 9150 11438 

9 l matavfallspåsar i bunt 32 40 

9 l matavfallspåsar hel pall 8800 1100 
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