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Du betalar för vad dina sopor väger 
Från och med den 1 juli 2012 införs en viktbaserad 
avfallstaxa för dig som bor i villa- eller radhus. Din 
sophämtningsavgift kommer att påverkas av hur 
mycket sopor du slänger. Du kan själv påverka och 
sänka dina kostnader genom att minska vikten i 
kärlet. Med den viktbaserade avfallstaxan betalar du 
en grundavgift och en rörlig avgift. 
Grundavgiften beror på hur ofta du har hämtning 
och inte på kärlets storlek. Om du har hämtning 
av matavfall får du 300 kronor i rabatt på 
grundavgiften. Den rörliga avgiften beror på hur 
mycket sopor du slänger. 
Avgifter (inklusive moms)

Hämtning 
var 4:e 
vecka1

Hämtning 
var 14:e 
dag 

Hämtning 
varje vecka

Matavfalls-
hämtning2

Grundav-
gift kr/år 1 038 1 200 1 525 - 300

Rörlig 
avgift 
kr/kg3

1,25 1,25 1,25 1,25

1 Var 4:e vecka endast vid separat matavfallsinsamling.
2 All matavfallshämtning sker i 140 l kärl var 14:e dag, även för dig som 
har hämtning av hushållssopor varje vecka eller 4 veckors hämtning. 
Hämtning kan ske annan dag än den ordinarie sophämtningen. Du kan även 
dela matavfallskärl med en granne.
3 Ett genomsnittligt villahushåll i Stockholm slänger ca 13 kg hushållssopor, 
varav ungefär 5 kg är matavfall per vecka. 

Sortera ut ditt matavfall – spara 
pengar och miljö!
Uppskattningsvis är 40 % av dina hushållssopor mat-
avfall. Sorterar du ut ditt matavfall kan du både spara 
pengar och bidra till en bättre miljö. Matavfallet 
återvinns till biogas som ersätter bensin och diesel.  
När du sorterar ut matavfallet minskar mängden 
hushållssopor. Därför kan du välja hämtning av dina 
hushållssopor med glesare intervall. Du får dessutom 
en rabatt på grundavgiften, se tabell ovan.
Vill du ha matavfallsinsamling? Beställ det direkt 
via e-tjänsten ”Hantera din sophämtning”, 
www.stockholm.se/sophamtning  
som lanseras den 1 juli.
När du har beställt matavfallshämtning 
får du ett brunt 140-liters kärl, 
en korg/påshållare till 
köket och särskilda påsar 
för dina matrester. 
Genom att också sortera ut 
dina förpackningar och 
tidningar kan du sänka din 
sophämtningsavgift 
ytterligare och bidra till 
en bättre miljö.

 Mer information om viktbaserad avfallstaxa se 
www.stockholm.se/vikttaxa 

Hur går det till när soporna vägs?
Dina sopor vägs varje gång de hämtas. Ditt sopkärl 
är märkt med en unik id-bricka som registreras av 
sopbilen vid varje tömning. Vikten rapporteras sedan 
automatiskt in till Trafi kkontoret. Om avläsningen 
inte fungerar vid något tillfälle beräknas vikten efter 
hur mycket dina sopor har vägt i genomsnitt de 
senaste tömningstillfällena.

Fakturering
Din sophämtningsavgift kommer att faktureras kvar-
talsvis efter den 1 juli, med start i oktober. Avgiften 
delas upp i en grundavgift och en rörlig avgift. Alla 
enskilda vikter under föregående period summeras 
och anges som en totalvikt på fakturan. 

Ny e-tjänst för din sophämtning
I samband med införandet av den viktbaserade av-
fallstaxan lanseras en e-tjänst ”Hantera din sophämt-
ning” där du enkelt kan:
• Se hur mycket dina sopor vägde vid tidigare töm-

ningar och när de tömdes.
• Beräkna din sophämtningsavgift genom att 

sortera ut mera, beställa matavfallsinsamling 
eller ändra hämtningsintervall. 

• Göra avbokningar i hämtningen.
• Beställa extra hämtning, hämtning-betald-säckar 

och påsar för matavfall.
• Göra en reklamation om till exempel utebliven 

hämtning och trasigt kärl. 
• Anmäla eller uppdatera dina kontaktuppgifter. 

Besök e-tjänsten på: 
www.stockholm.se/sophamtning
från den 1 juli.

Besök e-tjänsten på: 

 Mer information om viktbaserad avfallstaxa se 
www.stockholm.se/vikttaxa 


