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Allmänna bestämmelser 
 

Avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen samt i kommunens renhållnings-
föreskrifter. För vidare information kontakta renhållningsverket eller miljöförvaltningen. 
 
Den som är betalningsansvarig är skyldig att omedelbart till renhållningsverket anmäla försäljning 
av fastighet och från vilken tidpunkt ägarbytet gäller. Underlåtenhet att anmäla försäljning av 
fastighet medför att betalningsansvar kvarstår. 
 
Avgiften enligt renhållningstaxan skall erläggas inom tid som anges på fakturan. Om inte betalning 
sker i rätt tid debiteras ränta och övriga kostnader som är förenade med dröjsmålet. Ränta 
beräknas efter räntesats enligt Räntelagen. 
 
För tjänster som utförs på abonnemang sker debitering per påbörjad dag (hämtning av restavfall, 
matavfall, returpapper, trädgårdsavfall, lysrör, förpackningar av kartong, plast, glas och metall 
små batterier samt containerhyra och gångbanerenhållning). Övriga tjänster, som exempelvis 
containertömning och slamsugning, debiteras enligt särskild taxa 
 

Fakturering 
 
Faktureringen sker i olika perioder under år 2022 beroende på årskostnaden. Om årskostnaden 
överstiger totalt 7 000 kronor (exklusive moms) sker fakturering varje månad. Månadsfakturering 
sker även för containertömning och brunnstömning. 
 
Om årskostnaden understiger 7 000 (exklusive moms) sker faktureringen två gånger per år enligt 
nedan: 
 
• Faktura 1 skickas ut i slutet av februari med förfallodatum 2022-03-31 
 
• Faktura 2 skickas ut i slutet av augusti med förfallodatum 2022-09-30 
 
 

Kärlen 

Sopkärlen ägs av Lunds Renhållningsverk. Kunden ansvarar för de kärl som ingår i abon-
nemanget och kan bli ersättningsskyldig för kärl som försvinner eller går sönder p.g.a. oaktsam 
hantering. Kunden (fastighetsinnehavaren) svarar för att kärlen rengörs i tillräcklig omfattning. 

 

Sophämtning 

Avgifter gäller den första behållaren på hämtningsstället. Om det finns två eller flera behållare 
av samma slag per hämtningsställe så töms dessa till ett något lägre pris. Extra avgift kan utgå 
för extrautrustade sopkärl. I normalfallet gäller att om sopbehållaren placeras maximalt tre 
meter från tomtgränsen debiteras avgift enligt grundtaxan. I områden där tomt/fastighet 
gränsar mot väg avsedd för gång- och cykeltrafik kan tilläggstaxa bli tillämplig. Transportvägen 
mäts då från renhållningsfordonets uppställningsplats. 

Trädgårds-, rivnings- och byggavfall betraktas inte som grovavfall. 
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Grundtaxa för flerbostadshus 

 
Fast grundavgift (tidigare ”Miljöavgift”) 

Fast grundavgiften avser kostnader för planering, återvinningscentraler, miljöstationer, 
grovavfall, kylmöbler och försöksverksamhet. Grundavgiften är olika för olika typer av 
hushåll. 

Årsavgift:  
Lägenhet i flerbostadshus  330 kr exkl. moms 413 kr inkl. moms 
Studentlägenhet  103 kr exkl. moms 129 kr inkl. moms 

 

Restavfall/Hushållsavfall (inklusive fast grundavgift) 
Hämtning en gång per vecka. 
 
Årsavgift 
Kärl  
190 l 2 557 kr exkl. moms 3 196 kr inkl. moms 
370 l 4 548 kr exkl. moms 5 685 kr inkl. moms 
660 l 7 948 kr exkl. moms 9 935 kr inkl. moms 

 
Tilläggstaxa 
För bl.a. transportväg och dörrar debiteras tilläggsavgifter (se sidan 9). 

 

Matavfall 
Hämtning en gång per vecka. 

Årsavgift 
Kärl 
140/190 l  1359 kr exkl. moms 1699 kr inkl. moms 

 
 

För matavfall som behandlats i kvarn och hämtas från tank gäller särskild taxa med 
lägre behandlingsavgift. 

 
Beställning av matavfallspåsar till flerfamiljshus och storhushåll sker via kundtjänst. 
Beställning kan även göras via hemsidan där formulär finns på sidan ”Matavfall”. 
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Extra hämtning* 

Gäller endast kunder med abonnemang. 

Restavfall 
säckar ordinarie tömningsdag 110 kr exkl. moms 138 kr inkl. moms 
per styck icke ordinarie tömningsdag 180 kr exkl. moms 225 kr inkl. moms 
Kärl 190 l icke ordinarie tömningsdag 288 kr exkl. moms 360 kr inkl. moms 
Kärl 370 l icke ordinarie tömningsdag 407 kr exkl. moms 509 kr inkl. moms 
Kärl 660 l icke ordinarie tömningsdag 464 kr exkl. moms 580 kr inkl. moms 

 
Returmaterial 
Kärl 190 - 660 l   Icke ordinarie dag 216 kr exkl. moms 270 kr inkl. moms 

 
*) Får nyttjas endast vid tre tillfällen per år enligt prissättning ovan. 
 
 

Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall hämtas varannan vecka vid sammanlagt 19 tillfällen med start i mitten 
av mars. Tömning startar v 10 och v 11 och slutar v. 46 samt v 47. 

Årsavgift 
Kärl 190 l  657 kr exkl. moms 821 kr inkl. moms 

 
Tilläggstaxa - För bl.a. transportväg och dörrar debiteras tilläggsavgifter (se sidan 9). 
 
 

Returpapper 

Avgifter för returpapper debiteras enligt samma principer som för sophämtningen. 
Istället för behandlingsavgift avgår värdet av det återvinningsbara materialet från taxan. 

 

Grundtaxa 
 

Årsavgifter 
Tömning varje vecka 
Kärl 
190 l 657 kr exkl. moms 821 kr inkl. moms 
370 l 811 exkl. moms 1014 kr inkl. moms 
660 l 1473 kr exkl. Moms 1841 kr inkl. moms 
  
Tömning varannan vecka      
Kärl  
190 l 311 kr exkl. moms  389 kr inkl. moms 
370 l 388 kr exkl. moms 485 kr inkl. moms  
660 l 727 kr exkl. moms 909 kr inkl. moms  
Tilläggstaxa 
För bl. a transportväg och dörrar debiteras tilläggsavgifter (se sidan 9). 
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Kartongförpackningar 
Fastighetsnära hämtning av kartongförpackningar sker normalt varannan vecka. Avgifter för 
kartongförpackningar debiteras enligt samma principer som för sophämtningen. Istället för 
behandlingsavgift avgår värdet för det återvinningsbara materialet från taxan. 
 
Grundtaxa 
 
Årsavgift 
Tömning varje vecka 
Kärl 190 l 1031 kr exkl. moms 1289 kr inkl. moms 
Kärl 370 l  1468 kr exkl. moms 1835 kr inkl. moms 
Kärl 660 l 2420 kr exkl. moms 3025 kr inkl. moms 
 
Tömning varannan vecka 
Kärl 190 l  443 kr exkl. moms 554 kr inkl. moms 
Kärl 370 l 639 kr exkl. moms 799 kr inkl. moms 
Kärl 660 l 1172 kr exkl. moms 1465 kr inkl. moms. 

 
 

Tilläggstaxa 
För bl. a transportväg och dörrar debiteras tilläggsavgifter (se sidan 9). 
 
 

Metallförpackningar 
 
Fastighetsnära hämtning av metallförpackningar utförs normalt varannan vecka. Avgifter för 
metallförpackningar debiteras enligt samma principer som för sophämtningen. Istället för 
behandlingsavgift avgår värdet för det återvinningsbara materialet från taxan. 
 

Grundtaxa 
Årsavgift  
Tömning varje vecka 
Kärl 190 l 872 kr exkl. moms 1 090 kr inkl. moms 
Kärl 370 l 1 169 kr exkl. moms  1 461 kr inkl. moms 
Tömning varannan vecka 
Kärl 190 l 367 kr exkl. moms 459 kr inkl. moms 
Kärl 370 l 494 kr exkl. moms 618 kr inkl. moms 
Tömning var fjärde vecka 
Kärl 190 l 155 kr exkl. moms  194 kr inkl. moms 
 
Tilläggstaxa 
För bl.a. transportväg och dörrar debiteras tilläggsavgifter (se sidan 9). 
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Plastförpackningar  
 

Fastighetsnära hämtning av förpackningar av plastförpackningar utförs normalt varannan vecka. 
Avgifter för plastförpackningar debiteras enligt samma principer som för sophämtningen. Istället för 
behandlingsavgift avgår värdet för det återvinningsbara materialet från taxan. 

Grundtaxa 
Årsavgift 
Tömning varje vecka 
Kärl 190 l 1 031 kr exkl. moms  1 289 kr inkl. moms 
Kärl 370 l 1 468 kr exkl. moms 1 835 kr inkl. moms 

Tömning varannan vecka 
Kärl 190 l 443 kr exkl. moms    554 kr inkl. moms 
Kärl 370 l 639 kr exkl. moms    799 kr inkl. moms 

Tilläggstaxa 
För bl.a. transportväg och dörrar debiteras tilläggsavgifter (se sidan 9). 

 

Glasförpackningar 
Fastighetsnära hämtning av färgsorterat glas utförs normalt varannan vecka. Avgifter för glas 
debiteras enligt samma principer som för sophämtningen. Istället för behandlingsavgift avgår värdet 
av det återvinningsbara materialet från taxan. 

Grundtaxa 
Årsavgift 
Tömning varje vecka 
Kärl 190 l 872 kr exkl. moms 1 090 kr inkl. moms 

Tömning varannan vecka 
Kärl 190 l 367 kr exkl. moms    459 kr inkl. moms 

Tömning var fjärde vecka 
Kärl 190 l 155 kr exkl. moms    194 kr inkl. moms 

Tilläggstaxa 
För bl.a. transportväg och dörrar debiteras tilläggsavgifter (se sidan 9). 
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Små batterier 
Fastighetsnära hämtning av batterier utförs enligt abonnemang. En batteriholk används för 
insamlingen. Tömning av behållaren sker enligt schema. Hushållen kan lämna batterier på 
återvinningsstationerna kostnadsfritt. 

OBS! Anvisningar för montering av batteriholk erhålls av Lunds Renhållningsverk. 

Årsavgift per batteriholk 
441 kr exkl. moms 551 kr inkl. moms 

 

Lysrör 
Fastighetsnära hämtning av lysrör utförs vid behov. För hela och välsorterade lysrör debiteras ingen 
behandlingsavgift. 

OBS! Lysrören ska ej vara paketerade! 

Hyra av kärl med påhängsboxar 

Kärl 140 l  281 kr exkl. moms 351 kr inkl. moms 

Hämtningsavgift inkl. omsortering 1100 kr exkl. moms tillkommer. 
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Taxor för tilläggstjänster 
Transportväg 

Årsavgift per meter dragväg och kärl mellan uppställningsplats och tomtgräns * 

Varje vecka 
Kärl 190 l  68 kr exkl. moms 85 kr inkl. moms 
Kärl 370 – 660 l 82 kr exkl. moms 103 kr inkl. moms 
Varannan vecka 
Kärl 190 l   34 kr exkl. moms 43 kr inkl. moms 
Kärl 370–660 l  41 kr exkl. moms 51 kr inkl. moms 

 
Backning inom fastighet **  
Årsavgift per meter:  
Varje vecka  68 kr exkl. moms 85 kr inkl. moms 
Varannan vecka 34 kr exkl. moms 43 kr inkl. moms  

*) Under förutsättning att fordonets uppställningsplats är i anslutning till tomtgränsen. 

**) Med anledning av olycksrisker och arbetsmiljö för renhållningsarbetarna skall backning med 
renhållningsfordon undvikas och dragväg med branta lutningar är ej tillåtet. 

Dörrar 
Årsavgift låsta 
varje vecka  90 kr exkl. moms 113 kr inkl. moms 
varannan vecka 45 kr exkl. moms 56 kr inkl. moms 

Bommar/grindar 
Årsavgift per bom: 
Varje vecka   488 kr exkl. moms 610 kr inkl. moms 
Varannan vecka 244 kr exkl. moms 305 kr inkl. moms 

Obs! dörrar och grindar skall gå att ställas upp med t.ex. en hasp eller fjäderben i öppet läge. 
 

Soptömning mer än en gång per vecka 
 Vid tömning två gånger per vecka debiteras ”veckohämtningsavgiften x 2 + 20%”. 

 Vid tömning tre gånger per vecka debiteras ”veckohämtningsavgiften x 3 + 30%” 
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Extra kärlhyra 
Årsavgift 
Kärl 
190 l 149 kr exkl. moms 186 kr inkl. moms 
370 l 292 kr exkl. moms 365 kr inkl. moms 
660 l 722 kr exkl. moms 903 kr inkl. moms 
 

Hämtning efter timtaxa 
Hämtning med sopbil  1 246 kr exkl. moms 1 558 kr inkl. moms 
Flakbil  1 100 kr exkl. moms 1 375 kr inkl. moms 
Hämtning med kranbil 1 098 kr exkl. moms 1 373 kr inkl. moms 

Behandlingsavgift tillkommer. 
 

Rengöring och byte av kärl 
Avgift för rengöring av ett till tre kärl 146 kr/kärl exkl. moms 183 kr/kärl inkl. moms 

Rengöring av minst tre kärl på  
uppställningsplatsen     127 kr/kärl exkl. moms      159 kr/kärl inkl. moms 

Byte av kärl    379 kr exkl. moms 474 kr inkl. moms 

 

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 gångbane-
renhållning. Renhållningsverket utför sopning, snöplogning och halkbekämpning. Gångbanan måste 
dock vara minst 1,50 meter bred för att renhållningsmaskinen skall kunna passera. Kostnaden 
beräknas för varje fastighet beroende av bl.a. sopningsfrekvens och gångbanans yta. 

Nedan följer två prisexempel: 

Alternativ 1: Gångbana i ytterområde (med två meters bredd och 20 meters längd och med en 
sopningsfrekvens på en gång i veckan (under barmarkssäsong) samt snöplogning och 
halkbekämpning efter behov under vinterhalvåret. 

Kostnad: 1 202 kr per år (inkl. moms). 

Alternativ 2: Gångbana i centrum med två meters bredd och 20 meters längd och med en sopnings-
frekvens på fem gånger i veckan (under barmarkssäsong) samt snöplogning och halkbekämpning 
efter behov under vinterhalvåret. 

Kostnad: 4 928 kr per år (inkl. moms). 
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Sopning 
Renhållningsverket kan erbjuda fastighetsägare och företag sopning av gångvägar, gårdsplaner m.m. 

Avgift per timme inkl. förare 
Självupptagande stor sopmaskin 1 424 kr exkl. moms 1 780 kr inkl. moms 
Lastbilsburen 6 m3 
vardagar efter kl. 16 samt lörd. och sönd. 1 845 kr exkl. moms 2 306 kr inkl. moms 
 
Självupptagande mellanstor sopmaskin 1 320 kr exkl. moms 1 650 kr inkl. moms 
Kompaktmaskin 4 m3 
vardagar efter kl. 16 samt lörd. och söndag 1 701 kr exkl. moms 2 126 kr inkl. moms 

Självupptagande liten sopmaskin 1 269 kr exkl. moms 1 586 kr inkl. moms 
Kompaktmaskin 2 m3 
vardagar efter kl. 16 samt lörd. och sönd. 1 625 kr exkl. moms 2 031 kr inkl. moms 

Sopning med ogräsborste, stor sopmaskin 1 715 kr exkl. moms 2 144 kr inkl. moms 

Sopning med ogräsborste, liten sopmaskin 1 439 kr exkl. moms 1 799 kr inkl. moms 

Lantbrukstraktor, ordinarie tid 969 kr exkl. moms 1 211 kr inkl. moms 

Lantbrukstraktor, övrig tid  1 230 kr exkl. moms 1 538 kr inkl. moms 

Minitraktor, ordinarie tid  878 kr exkl. moms 1 098 kr inkl. moms 

Minitraktor, övrig tid  1 195 kr exkl. moms 1 494 kr inkl. moms 

 

Slamsugning och högtrycksspolning 
Tömning av trekammarbrunnar utförs en gång per år. Renhållningsverket sänder i förväg ut ett 
meddelande om tidpunkt för tömning.  

Tömning av slutna tankar samt extra tömning av trekammarbrunn sker efter särskild beställning. 
Dessa tömningar utförs enligt ordinarie taxa på onsdagar, om beställning görs senast tisdag. Om 
tömning är av akut karaktär och ej kan anstå till onsdagar, debiteras avgift såsom akut tömning. 

Vid tömning ska brunnen eller tanken vara frilagd och väl synlig. Körbar väg fram till närheten av 
brunnen ska finnas. För att minimera skadorna på våra fordon vill vi ha en fri höjd på 4 meter och 
bredd på 4 meter. 

Trekammarbrunnar, septiktankar och slutna tankar 
Avgift per tömning   701 kr exkl. moms  876 kr inkl. moms  
Transportavgift för brunnar större än 3 m³ 
 
Avgift per m³ utöver 3 m³  156 kr exkl. moms 195 kr inkl. moms 
 
Behandlingsavgift Trekammarbrunn,  
septiktank * Avgift per m³  112 kr exkl. moms 140 kr inkl. moms 
 
Slutna tankar - Avgift per m³  112 kr exkl. moms 140 kr inkl. moms 
 
Vid en slanglängd överstigande 25 - 50 meter 
Avgift per tömning   170 kr exkl. moms 213 kr inkl. moms 
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Vid en slanglängd som överstiger 51 - 75 meter 
Avgift per tömning   340 kr exkl. moms 425 kr inkl. moms 

Vid en slanglängd som överstiger 76 - 100 meter 
Avgift per tömning   536 kr exkl. moms 670 kr inkl. moms 

Vid en slanglängd som överstiger 100 meter 
Avgift per tömning   978 kr exkl. moms 1 223 kr inkl. moms 

Lyft av tunga lock 
Avgift per tömning  978 kr exkl. moms 1 223 kr inkl. moms 

Akut tömning 
Avgift per tömning + akut tillägg 1 510 kr exkl. moms 1 888 kr inkl. moms 

Tömning avfallskvarn 
Avgift per tömning <3 m³  722 kr exkl. moms 903 kr inkl. moms 
Avgift per tömning > 3 m³  881 kr exkl. moms 1 101 kr inkl. moms 

Fettavskiljare 
Tömning avgift per timme  1 257 kr exkl. moms 1 571 kr inkl. moms 
Behandlingsavgift per ton*     250 kr exkl. moms    313 kr inkl. moms 

* Behandlingsavgifter kan komma att ändras beroende på Sysavs och kommunförbundet VA Syd:s 
taxa. 

 

Köksbrunnar 
Avgift per tömning och brunn med skopa 294 kr exkl. moms  368 kr inkl. moms 
Avgift per tömning och brunn med sug  413 kr exkl. moms  516 kr inkl. moms 

 

Övriga taxor - Behandlingsavgift tillkommer. 

Tömning av tank i toalettvagn 
Avgift per tömning första   643kr exkl. moms 804 kr inkl. moms 
Avgift per tömning andra och fler  410 kr exkl. moms 513 kr inkl. moms 

Extra rensningar av extra brunnar 
Avgift per tömning och brunn med skopa  294 kr exkl. moms 368 kr inkl. moms 

Extra rensningar av extra brunnar 
Avgift per tömning och brunn med sug  413 kr exkl. moms 516 kr inkl. moms 

Rensning av sandfilter 
Avgift per timme   1 448 kr exkl. moms  1 810 kr inkl. moms 

Högtrycksspolning 
Avgift per timme   1 551 kr exkl. moms 1 939 kr inkl. moms 

Tömning av dagvattenbrunn 
Avgift per timme   1 523 kr exkl. moms 1 904 kr inkl. moms 
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Beredskap 
Renhållningsverket kan förmedla slamsugningsbil i ständig beredskap och kan därmed ge 
rörledningsfirmor och enskilda hjälp vid akuta situationer dygnet runt under årets alla dagar. 
Tömningskostnad utgår från beredskapsentreprenörens taxa. 

 

 

 

Kontakt 
Besök vår hemsida på www.lundsrenhallningsverk.se! 
Där kan beställning av olika tjänster göras samt adressändring. 

Lunds Renhållningsverk 
Traktorvägen 16, 226 60 Lund     
e-post: renhallningsverket@lund.se 

 

Kundtjänst, inklusive fakturafrågor 
Telefontid kl. 08.00 – 15.00 

Telefon: 046-359 53 90 

Telefontid kl. 08.00 – 15.00 

 
Helhetsgrepp på avfallshanteringen – genomgång och rådgivning för företag och fastighetsägare 
tel.: 046 - 35 53 28 
tel.: 046 - 35 57 23 

Beställning av matavfallspåsar 
Matavfallspåsar till flerfamiljshus och storhushåll kan beställas via vår hemsida eller via kontakt med 
vår kundtjänst.  

mailto:renhallningsverket@lund.se
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