
 
 

 
   KALLELSE 1 (2)  

 2020-09-28  
 
 

  
Sammanträde med Samhällsutvecklingsnämnden 
Tid: Måndag den 5 oktober 2020, kl. 13:00  
Plats: Kvallsta och distansnärvaro 
Ordförande: Thor Övrelid (M) 
Sekreterare: Eva Paulsrud 
 
 
 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till 
knivsta@knivsta.se och anmäla förhinder. 
 
  

mailto:knivsta@knivsta.se


 
 

 
  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
Kallelse/föredragningslista 2 (2)  
2020-09-28  
  

 
 

Föredragningslista    

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 
 

a) Bostadsanpassningsbidrag augusti 2020 
b) Gräv- och TA-tillstånd augusti 2020 

  

5. Informationsärenden 
a) Information om detaljplan Fornåsa (Elin 

Hedström) 
b) Information om detaljplan Furulund (Elin 

Hedström) 
c) Information om ändring av detaljplan för Särsta 

park och fritidsområde (Elin Hedström) 
d) Information om detaljplan för Kv. Apoteket, 

Särsta 3:184 (Andree Dage) 
e) Information om detaljplan Träfallet, Vrå 3:1 

(Andree Dage) 

  

 Beslutsärenden   

6. Knivstaförslag om bullerdämpande åtgärder längs 
Gredelbyleden (Alexander Jonsson) 

SUN-2019/364 

7. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för SUN 
per augusti 2020 (Edvin Johansson)  

HANDLING KOMMER SENARE 

SUN-2020/5 

8. Revidering avfallstaxa 2021 (Tomas Colm) SUN-2020/359 

   
 



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2020-08-01 Till: 2020-08-31 Utskrift: 2020-09-01

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2019-054 Bifall 2020-08-18 Annika Rönnberg - 16 954 kr

BAB 2020-024 Återkallande 2020-08-11 Annika Rönnberg - 5 500 kr

BAB 2020-031 Bifall 2020-08-28 Annika Rönnberg 27 956 kr

BAB 2020-032 Bifall 2020-08-05 Annika Rönnberg 59 500 kr

BAB 2020-035* Bifall 2020-08-03 Annika Rönnberg 1 786 kr

BAB 2020-038 Bifall 2020-08-12 Annika Rönnberg 5 500 kr

Summa: 72 288 kr

Antal poster: 6 st

Total summa: 72 288 kr

Totalt antal poster: 8 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2020-036 Avskrivet 2020-08-07 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2020-039 Avskrivet 2020-08-25 Annika Rönnberg 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 2 st

Total summa: 72 288 kr

Totalt antal poster: 8 st
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Handläggare 
Alexander Jonsson 
Trafikingenjör 

Tjänsteskrivelse 
2020-07-16 

Diarienummer 
SUN-2019/364 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Knivstaförslag om bullerdämpande åtgärder längs Gredelbyleden 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärdsförslag med 

tillhörande kostnad för uppförande av bullerplank enligt sträckning angivet i förslaget. 
2. Samhällsutvecklingsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera skicket på 

befintligt bullerplank, samt ett åtgärdsförslag för detta om det anses krävas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett Knivstaförslag har inkommit angående ökade bullernivåer längs Gredelbyleden. Förslaget 
gäller främst den sträcka som anges i förslagets tillhörande kartbilaga. Förslagsställaren 
efterfrågar åtgärder längs med Gredelbyleden samt att befintligt plank ses över. 
En bullerutredning har utförts för den föreslagna sträckan och resultatet visar att enligt 
simuleringar är det 10 fastigheter där ljudnivåerna vid bostadsfasad överstiger riktvärdet 55 
dB(A)Leq. 
 
För att klara riktvärdena för samtliga fastigheter längs sträckan krävs det dels bullerskärmar 
utmed de sträckor där det i dagsläget saknas, men det krävs även nya bullerskärmar för en 
del av sträckan där det finns ett befintligt bullerplank. 
 
Det har inte utretts huruvida uteplatser innehåller riktvärdet. 
 
Bakgrund 
Trafikmängden för denna sträcka av Gredelbyleden kommer troligtvis att öka i takt med att 
Ängby och Västra Knivsta exploateras. Det leder i sin tur till att bullernivåerna kommer att 
vara likvärdiga eller högre framöver. Fler bostäder kan därför vara i behov av 
bullerdämpande åtgärder i ett längre perspektiv, varför det bör vara fördelaktigt att göra 
åtgärder längs hela sträckan i ett skede. 
 
Knivsta kommun är väghållare och därför ansvarig för frågan. Vid behandling av förslaget 
utgår förvaltningen ifrån Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande samt 
regeringens proposition (prop. 1996/97:53) som är det som Förordning (2015:216) grundats 
i. Riktvärdena angavs vara just riktvärden och inte bindande normer. Lokala faktorer och 
omständigheter måste tas med i bedömningen vid varje enskilt fall. 
 
Tidigare fall hos miljööverdomstolen (Dom 2008-10-03 mål nr 4549-07) utgår ifrån 
propositionens förslag på åtgärdsprogram där befintliga bostadsmiljöer med buller 
överstigande 65dB(A)Leq skulle åtgärdas i en första etapp. Ingen fastighet är utsatt av buller 
av den nivån. 
 
Buller är en olägenhet för människors hälsa och just trafikbuller anses vara ett omfattande 
miljöproblem. Det är främst vid nybyggnation som bullerdämpande åtgärder behandlas och 
det finns inget åtgärdsprogram eller riktlinjer antagna för hur Knivsta kommun ska arbeta 
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med liknande frågor. Det blir därför en bedömningsfråga i varje enskilt fall där problemets 
omfattning får avgöras, samt vilken åtgärd som anses lämplig. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Åtgärder som bullerplank/bullerskärm innebär en ekonomisk kostnad. Något kostnadsförslag 
på åtgärden finns inte i detta skede. Men det blir en investeringskostnad framöver och beslut 
tas att åtgärda detta. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-07-16 
Bullerdämpande åtgärder Gredelbyleden 2019-07-01 
Karta-Buller 2019-07-01 
Bullerutredning Gredelbyleden 2020-05-29 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Frågeställare för Knivstaförslaget 
Handläggare 

 

 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 

Kristofer Kvarnström 
Gatuchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Barn påverkas också av buller. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Barn liksom övriga människor påverkas av buller. Genom att utreda situationen och 
bullernivåerna kan förslag på åtgärder tas fram. 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Finns inga. 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Tomas Colm 
Avfallschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-28 

Diarienummer 
SUN-2020/359 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Revidering avfallstaxa 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige antar avfallstaxan för hushållsavfall.  
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-01-01. 
3. Alla kunder med småhus, som påverkas av övergången till nytt insamlingssystem 

med fyrfackskärl, ska under övergångsperioden oktober till december 2020 betala 
samma avgift för avfallshanteringen som gäller för det abonnemang som respektive 
kund har den 1 september 2020.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndens sammanträde 2020-08-31 togs beslut om återremittering av förslaget till 
reviderad avfallstaxa för att förtydliga skälen till minskad subventionering för 
hemkompostering samt komplettera med ekonomiska exempel på utfallet av taxan. 
 
Tjänsterna i taxan har anpassats till det nya insamlingssystemet som har upphandlats. 
Avgifterna ändras endast marginellt för ett normalhushåll. Kraven från regeringen på 
producenterna har skjutits framåt i tiden, vilket innebär att kommunens avfallshantering 
kommer att gå med underskott under en period i avvaktan på att högre ekonomisk ersättning 
kan fås från producenternas organisation. 
 
Bakgrund 
Ny avfallstaxa har tagits fram i första hand för att anpassa taxan till det nya 
insamlingssystemet med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- 
och tvåbostadshus, som kommer att införas i samarbete med Sigtuna, Upplands-Bro och 
Håbo kommuner. Upphandling av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för kommunen 
genomfördes under år 2019.  
 
Taxan ska täcka kostnader för administration, insamling, och behandling av hushållsavfall 
samt drift av Knivsta kretsloppspark.  
 
Faktorer som påverkar kostnadsutveckling för avfallsverksamheten är främst:  
 
1. Nytt avtal för insamlingsentreprenad som är gemensam med Håbo, Sigtuna och 

Upplands-Bro kommuner och som börjar gälla 2020-10-16 och omfattar uppstart av ny 
systemlösning med bostadsnära hämtningar i fyrfackskärl.  

2. Lagstadgad förbränningsskatt höjs år 2021 med 25 kr per ton. Kostnaden för detta 
minskar dock när hushållen sorterar ut mer avfall till materialåtervinning. 
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3. Kostnaden för drift av Knivsta kretsloppspark ökar med ca 400 000 kr på grund av 

förändringar i avfallsmängder och bemanning. 
4. Indexökning av kostnader för befintliga avtal. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslagen förändring hämtning av hushållsavfall: 
Den nu föreslagna ändringen av taxan innebär en höjning med 45 kr per år (knappt 4 kr per 
månad) för de hushåll som idag har det vanligaste abonnemanget för småhus med tömning 
var 14:e dag med normalstort avfallskärl 190 liter för restavfall och 130 liter för matavfall.  
 
Den föreslagna taxan följer så långt det är möjligt det koncept som regeringen lagstiftat om, 
även om producenternas kostnadsansvar har tvingats skutas framåt i tiden. Det innebär 
bland annat att avgiften föreslås vara samma för hushåll som använder båda fyrfackskärlen 
och för de hushåll som i undantagsfall väljer att bara använda det ena kärlet, Kärl 1. 
 
Kunder med fyrfackskärl som önskar minska sina kostnader kan välja att både Kärl 1 och 
Kärl 2 ska tömmas en gång per månad, under förutsättning att matavfall hemkomposteras. I 
gällande taxa behöver kunder som hemkomposterar inte betala för matavfallskärlet, vilket 
innebär en ”rabatt” på normalt 520 kr per år. I den nya taxan föreslås att rabatten minskar 
eftersom det är bättre ur miljösynpunkt om matavfallet samlas in och används för att 
producera fordonsgas, utöver detta visar ny forskning på ogynnsam klimateffekt genom 
utsläpp av växthusgaser. 
 
När ett villahushåll hemkomposterar sitt matavfall, minskar kommunens kostnader för 
behandling och transport. 
Om Kärl 1 töms varannan vecka minskar kostnaden med c:a 250 kr per år 
Rabatten som föreslås är 260kr inkl moms. 
 
Om man väljer tömning var fjärde vecka minskar kostnaden med ca 787 kr per år 
Avgiften minskar med 580 kr för abonnemanget, inkl moms 
Rabatten som föreslås är 260 kr inkl. moms. 
D.v.s. avgiften för kunden minskar med sammanlagt 840 kr per år. 
 
Om rabatten inte minskas utan ligger kvar på tidigare nivå minskar kommunens intäkt med 
ytterligare drygt 150 000 kr per år. 
 
För ett standardabonnemang för småhus kommer grundavgiften enligt förslaget att utgöra 52 
procent av den totala årskostnaden, vilket är oförändrat jämfört med dagens taxa.  
 
Avfallsverksamheten beräknas gå med underskott, ca 850 000 kr. Verksamheten avser att 
sälja insamlat förpackningsmaterial och bedöms få intäkter för detta, men det är ännu inte 
klart när producenterna ska ta ansvar för kostnaderna för fastighetsnära insamling i enlighet 
med förordningarna om producentansvar för förpackningar och returpapper. Regeringen har 
flaggat för att ansvaret för insamling av returpapper kan komma att flyttas från producenterna 
till kommunerna inom kort. Konsekvenserna av detta bör kunna klarläggas under nästa år, 
inför nästa revidering av avfallstaxan. 
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Taxejämförelse vanligaste abonnemanget 
villahushåll           
Exempel, ett villahushåll med insamling av restavfall och matavfall     
1-familjshus i Knivsta tätort med normalabonnemanget hämtning 26 ggr per år restavfall och 
matavfall  

                   
Årskostnad 
2020       Årskostnad 2021         

Grundavgift  1 855 kr     Grundavgift  
1 
880kr       

Hämtning 190 l 
kärl 1 720kr     

Hämtning kärl 1 
och 2 

1 740 
kr       

         

Totalt   3 575 kr     Totalt   
3 620 
kr       

Månadskostnad   298 kr   Månadskostnad   301 kr    
 
Taxejämförelse lägsta abonnemanget            
Exempel, ett villahushåll som hemkomposterar     
1-familjshus med hämtning 6 ggr per år restavfall och har hemkompostering 
                   
Årskostnad 
2020       Årskostnad 2021         

Grundavgift  1 855 kr     Grundavgift  
1 
880kr       

Hämtning 140 l 
kärl 239 kr     

Hämtning kärl 1 
och 2 

1 160 
kr       

         

Totalt   2 094 kr     Totalt   
3 040 
kr       

Månadskostnad   175 kr   Månadskostnad   253 kr    
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Taxedokument 2020-09-09 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Inte relevant i detta fall 
 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 

 

 

   
 

 
 

Avfallstaxa 
för Knivsta kommun 

 
Gäller för småhus, flerbostadshus, institutioner och verksamheter 

 

 

 

Förslag 2020-09-09 

Dokumenttyp:  Taxor 

Diarienummer:   

Beslutande instans:  Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum:   

Giltighetstid:  Från och med 2021-01-01 tills vidare 
Dokumentansvarig:  Samhällsbyggnadschef 
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1 Allmänna bestämmelser 
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i föreskrifter 
för avfallshantering i Knivsta kommun. 

1.1 Principer 
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4 
Miljöbalken får ta ut för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Enligt 
§ 5 i samma kapitel får avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att 
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering 
främjas. 

Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

1.2 Definitioner 

Bostad 
En bostad ska vara avsedd för att bo i och ha ett kök med indraget vatten och 
avlopp.   

En- och tvåbostadshus  
En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, 
enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som används för 
permanentboende. Begreppet omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus 
för permanentboende.  

Flerbostadshus  
Bostadshus med minst två våningar och minst tre lägenheter och där 
lägenheterna ligger på varandra.  

Fritidshus 
Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver 
hämtning av avfall året runt. Fritidshusen behöver dock, till skillnad från 
andra bostäder, inte ha vatten och avlopp indraget för att omfattas av 
bostadsbegreppet. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten 
eller om det finns behov av hämtning av avfall året runt definieras 
fastigheten som en- och tvåbostadshus. 

Verksamheter  
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som 
genererar avfall som är jämförligt med hushållsavfall, till exempel affärer, 
restauranger, skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som 
inte utgörs av boende. Till verksamheter räknas även bostäder i speciella 
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boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer 
samt verksamheter för vård och omsorg.  

Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i 
föreskrifter om avfallshantering för Knivsta kommun samt 15 kap. 
miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). 

1.3 Avgiftsskyldighet 
Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Knivsta 
kommun. Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller 
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare. 
Alla fastighetsinnehavare är skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall 
till kommunen. 

1.4 Betalning och fakturering 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. 

Eventuell anmärkning mot fakturan ska göras inom åtta dagar från 
fakturadatum. Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. 
Sker inte betalning av utfärdad faktura inom föreskriven tid kan kostnader 
tillkomma för exempelvis inkasso.  

Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att 
hämta eller i de fall hämtning inte kunnat utföras. 

1.5 Anmälan om ändring 
Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar 
beräkningen av avgiftens storlek, till exempel behållarvolym eller 
hämtningsfrekvens ska meddelas skriftligt till kommunen. Om ändring sker 
under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande 
ordinarie debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om 
ändrade ägarförhållanden inkommit. 

1.6 Om taxan saknar tillämpning 
För tjänster som inte finns reglerade i denna taxa sker debitering av avgift 
som bestäms av Knivsta kommuns avfallschef, baserat på de principer som 
finns i denna taxa.  

1.7 Avfallsavgifterna 
Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och 
behandling samt avgifter för tilläggstjänster. 



   
 

3 (12) 

1.7.1 Grundavgift 
Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för kretsloppspark samt 
kommunens arbete med planering och uppföljning, administration, 
information, kundtjänst och fakturering. 

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare eller 
gemensamhetslösning, enligt 42-43 §§ i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering, betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus 
enligt kapitel 2.2 och delar på rörlig avgift för abonnemanget, se kapitel 1.7.2.  

För så kallade Attefallshus gäller grundavgift för lägenheter, när byggnaden 
används som bostad och abonnemang för avfallshämtningen delas med 
huvudbyggnaden. 

1.7.2 Rörlig avgift och tilläggstjänster 
Avgifterna finansierar bland annat kostnader för insamling, transport, 
eventuell eftersortering och behandling av avfall från hushåll och 
verksamheter.  

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare (delade kärl) eller 
gemensamhetslösning, enligt 42-43 §§ i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering, delar på rörlig avgift för abonnemanget. När hushåll ingår i 
gemensamhetslösning, enligt 43 §, får abonnemang med rörliga avgifter för 
flerbostadshus och verksamheter enligt kapitel 3.2 användas. 

1.8 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna 
Uppehåll 
Vid uppehåll i tömning, enligt 66 § i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering, debiteras grundavgift under hela uppehållsperioden, men 
inte rörlig avgift. 

Hemkompostering 
När matavfall komposteras och har anmälts enligt 60 § i kommunens 
föreskrifter för avfallshantering dras 260 kr per år av från den ordinarie 
avgiften för abonnemang året runt, och 110 kr per år för fritidshus. 

1.9 Indexuppräkning av taxan 
Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring 
av avgifterna får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex 
A12:1 MD. Förändringen räknas med juni månad 2020 som basmånad, 
varvid basmånadens indextal jämförs med indextalet för juni månad 
innevarande år. Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift 
inklusive moms. Avfallsansvarig nämnd fattar beslut om de nya avgifterna. 
Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år. 
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus  
2.1 Grundavgift 

Tabell 1 Grundavgift, kr per bostad och år 
Kundkategori Avgift 

En- och tvåbostadshus 1 880 kr 

Fritidshus 1 110 kr 

Grundavgift uppehåll 290 kr 

 

2.2 Rörlig avgift 
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, 
inom 1,5 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan 
placering tillämpas dragvägstillägg enligt kapitel 2.3.3. 

Tabell 2 Året runt, hämtning och behandling, kr per år 
Abonnemang Antal tömningar 

per år 
(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 26 + 13 1 740 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 131 + 13 1 160 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 26 1 740 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 131 1 160 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

26 2 270 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

131 1 520 kr 

1.  Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om 
matavfall komposteras enligt 60 § i kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. 

2.  Tvåfackskärl gäller om något insatsfack tas bort från kärl 1 av 
fyrfackskärlen. 
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Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 

Tabell 3 Fritidshus, hämtning och behandling, kr per år 
Abonnemang Antal tömningar 

per år 
(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 13 + 7 740 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 71 + 7 520 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 13 740 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 71 520 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

13 970 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

71 680 kr 

1.  Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om 
matavfall komposteras enligt 60 § i kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. 

2.  Tvåfackskärl gäller om något insatsfack tas bort från kärl 1 av 
fyrfackskärlen. 
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2.3 Tilläggstjänster 
 

2.3.1 Extra abonnemang - kärl 
Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang med ytterligare 
kärl, utöver ordinarie abonnemang med fyrfackskärl. 

Tabell 4  Avgift för extra kärl, kr per kärl och år 
Abonnemang Antal 

tömningar 
per år 

Avgift 

Extra fyrfackskärl Kärl 1 26 1 740 kr 

Extra fyrfackskärl Kärl 2 13 600 kr 

Extra 190 liters kärl för restavfall 26 2 780 kr 

Extra 140 liters kärl för matavfall 26 2 540 kr 

 

2.3.2 Extra tömningar och extra säck 
Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan beställa 
extra tömning av kärl eller använda extra säck. Hämtning av extra säck ska 
beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid ordinarie 
kärl. Hämtning sker i samband med nästkommande ordinarie 
hämtningstillfälle för kärl 1. Endast sorterat restavfall får läggas i säcken.  

Extra tömningar av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar. 

 

Tabell 5  Avgift för extra tömningar och extra säck, kr per säck 
eller kärl 

Tjänst Avgift 

Extra säck, max 125 liter/15 kg 100 kr 

Extra tömning av kärl 1 350 kr 
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2.3.3 Dragväg  
 

Tabell 6  Dragväg, kr per kärl och år 
Antal tömningar per år och 
tömningsfrekvens 

Avstånd 
1,5 - 10 meter 

Avstånd 
10 -30 meter1 

Avstånd 
30-50 meter1 

En- och tvåbostadshus, avgift 
per kärl 

   

26 gånger per år, varannan vecka 300 kr 900 kr 1 500 kr 

13 gånger per år, var fjärde vecka 150 kr 450 kr 750 kr 

Fritidshus, avgift per kärl    

13 gånger per år, varannan vecka, 
under vecka 16-41 

150 kr 450 kr 750 kr 

7 gånger per år, var fjärde vecka, 
under vecka 16-41 

80 kr 240 kr 400 kr 

1. Dragväg längre än 10 meter tillåts bara om det finns särskilda skäl, enligt 
40 § kommunens föreskrifter för avfallshantering.  
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3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter  
3.1 Grundavgift 

Tabell 7 Grundavgift, kr per år 
Kundkategori Avgift 

Flerbostadshus, per lägenhet 1 090 kr 

Institutionsboende och studentkorridor, per 
lägenhet 

860 kr 

Verksamheter, per hämtningsadress 860 kr 

 

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall  
Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskilt kärl, som är avsedd för 
matavfall.  

För flerbostadshus ingår kostnaderna för det antal kärl för matavfall som 
behövs. Matavfallet hämtas med som mest samma antal hämtningar som 
restavfallet.  

För verksamheter ingår ett 140 liter kärl för matavfall per hämtadress. 
Samma hämtningsintervall som för restavfall ska tillämpas för det kärl för 
matavfall som ingår utan extra avgift. För ytterligare kärl för matavfall 
debiteras avgift per behållare, enligt Tabell 9. 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, 
inom 10 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan 
placering tillämpas dragavståndstillägg enligt kapitel 3.3.2. 

Tabell 8 Avgift för sorterat restavfall, kr per kärl och år 
Kärl, 
volym 

26 ggr/år 
(Varannan 

vecka) 

52 ggr/år 
(Varje 
vecka) 

104 ggr/år 
(Två gånger 
per vecka) 

156 ggr/år 
(Tre gånger 
per vecka) 

190 liter 1 270 kr 2 540 kr Erbjuds inte Erbjuds inte 

370 liter 2 470 kr 4 950 kr 10 890 kr 16 330 kr 

660 liter 4 410 kr 8 830 kr 19 420 kr 29 130 kr 
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Tabell 9  Avgift för sorterat matavfall för verksamheter, utöver 
första kärlet, kr per kärl och år 

Kärl, 
volym 

26 ggr/år 
(Varannan 

vecka) 

52 ggr/år 
(Varje 
vecka) 

104 ggr/år 
(Två gånger 
per vecka) 

156 ggr/år 
(Tre gånger 
per vecka) 

140 liter 560 kr 1 120 kr 2 470 kr 3 710 kr 

370 liter 1 810 kr 3 620 kr 7 970 kr 11 950 kr 
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3.3 Tilläggstjänster 
3.3.1 Extra hämtningar 
Extra tömningar av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar. 

Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och 
ställas bredvid ordinarie restavfallskärl. Hämtning sker i samband med 
nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

Tabell 10  Avgift för extra hämtning, per säck eller kärl 
Tjänst Avgift 

Kärl 140-370 liter, kr per kärl 390 kr 

Kärl 660 liter, kr per kärl 420 kr 

Extra säck sorterat restavfall, max 125 liter/15 kg, 
kr per säck 100 kr 

 

Om beställd extra tömning av kärl inte kan utföras på grund av hinder, 
debiteras avgift för så kallad bomkörning.  

Tabell 11  Avgift för bomkörning 
Tjänst Avgift 

Avgift vid bomkörning, per hämtställe 150 kr 

 

3.3.2 Dragavstånd för kärl 
I de fall fastighetsinnehavaren har beställt abonnemang med tillägg för 
dragväg hämtas kärl med längre avstånd än 10 meter mot avgift enligt nedan.  

Avgift för dragväg gäller för alla typer av kärl och debiteras per kärl, baserat 
på tömningsintervall och avstånd mellan kärlets placering och 
hämtningsfordonets uppställningsplats.  

Tabell 12  Avgift för dragväg, per kärl och per år 
Tömningsintervall Avstånd 

10,1 - 20 meter 
Avstånd 

20,1 - 30 meter 

26 gånger per år 360 kr 540 kr 

52 gånger per år 720 kr 1 080 kr 

104 gånger per år 1 440 kr 2 160 kr 

156 gånger per år 2 160 kr 3 240 kr 
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3.3.3 Tillfälliga kärl vid evenemang eller arrangemang 
För tillfällig användning av kärl debiteras avgift för utkörning, tömning och 
hemtagning. Hyra ingår i avgiften. Om extratömning av kärlen behövs sker 
det enligt kapitel 3.3.1. 

Tabell 13  Avgift för tillfälliga kärl 
Tjänst Avgift 

Utkörning och hemtagning och sluttömning, per 
kärl 

500 kr 

4 Särskilda avgifter 
4.1 Verksamheter vid kretsloppspark 
Verksamheter betalar för besök vid kretsloppsparken med ett klippkort. Korten 
beställs genom Knivsta kommun – Avfall och återvinning. 

Tabell 14  Avgift för verksamheter för besök vid Kretsloppspark 
Tjänst Kort för 5 besök Kort för 10 besök 

Personbil med släp 1 800 kr 3 600 kr 

Övriga fordon, max 3,5 ton 2 400 kr 4 800 kr 

 

4.2 Felsorteringsavgift 
Om abonnenten inte sorterar enligt kommunens sorteringsanvisningar 
debiteras en avgift för felsortering. Om felsorteringen anses vara av betydelse 
för möjligheterna att behandla avfallet har kommunen rätt att inte tömma 
avfallsbehållaren och anmoda abonnenten att vidta rättelse innan nästa 
tömningstillfälle. Avgiften debiteras per avfallsbehållare och 
tömningstillfälle. 

Tabell 15  Avgift vid felsortering 
Avgift, kr per behållare och tömningstillfälle 500 kr 
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4.3 Byte av kärl 
Byte av kärl kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som sker oftare än 1 ggr/år 
betalas avgift. 

Tabell 16  Avgift för byte av kärl oftare än 1 ggr/år 
Tjänst Avgift 

Byte av kärl, max 1 gång/år Ingen avgift 

Byte av kärl oftare än 1 gång/år, kr per kärl 480 kr 
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