
Avfallstaxan Grundavgift och tömningsavgift  

Grundavgiften är en avgift som ska bidra till kostnaderna för drift och underhåll av 
kretsloppscentraler, behandling av avfall som lämnas på kretsloppscentralerna, 
insamling och behandling av farligt avfall och batterier samt kostnader för 
avfallsplanering, utveckling, information, administration och kundservice.  

Tömningsavgiften är en avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och 
behandling av hushållsavfall. Exempelvis tömning av rest- och matavfallskärl samt 
behandlingen av avfallet.  

Vi kan påverka avgiften  

Vi kan påverka vår avgift genom att påverka mängden avfall som läggs i 
restavfallskärlet. Med matavfallsinsamling och källsortering minskar mängden avfall 
och därmed behovet av tömning.  

Fakturan går ut kvartalsvis från Nacka vatten och avfall.  

Tömning av sopkärl 

Sophanteringen i Skonarens samfällighet sker i det nedre soprummet. 

Tömning av matavfall (Bruna kärl) och hushållsavfall (Restavfall, Gröna kärl) i 
Skonarens samfällighet utförs på torsdagar. Sophämtning sker alla torsdagar, oavsett 
om dagen är en helgdag.  

Matavfall läggs i bruna matavfallspåsar innan de placeras i de bruna kärlen för 
matavfall. Hushållsavfall läggs i påsar innan de placeras i de gröna kärlen för 
hushållsavfall. 

Utebliven tömning kan först anmälas till Nacka Vatten & Avfall efter kl 21 på 
torsdagar. Vid utebliven tömning kontaktas Styrelsen som felanmäler tömningen till 
Nacka Vatten och Avfall.  

Matavfallspåsar 

En årsförbrukning är omkring 160 påsar per hushåll (2 buntar à 80 påsar). Buntar 
med matavfallspåsar för samfällighetens behov lagras i skåp i soprummet. 
Skonarens samfällighet beställer vid behov ca 40 buntar per beställning. 

Förutom mat- och hushållsavfall har vi möjlighet att hantera batterier, småelektronik 
samt ljuskällor i vårt soprum. Dessa töms löpande av Skonarens samfällighet. 

För övriga sopor hänvisar vi till Återvinningsstationer eller Kretsloppscentralen i Älta. 



Återvinningsstationer 

Tidningar och förpackningar av glas, kartong/wellpapp, plast och metall lämnar du till 
en återvinningsstation. På många återvinningsstationer finns även behållare för 
småbatterier och textil. Återvinningsstationer i Älta: 

• Hedvigslund 

• Älta IP 

• Ekstubben 

• Kolarängen 

• Älta Kretsloppscentral 

Älta kretsloppscentral 

https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/lamna/kretsloppscentraler/  

På kretsloppscentralen i Älta kan du som är privatperson lämna:  

• Grovavfall  
• Elavfall  
• Farligt avfall  
• Batterier  
• Vitvaror  
• Kyl/frys  
• Textil (även trasiga textilier)  
• Förpackningar och tidningar  
• Fallfrukt (OBS! endast 1 augusti-30 december)  
• Trädgårdsavfall  
• Återbruk  
• Bygg- och rivningsavfall upp till 400 liter. Över 400 liter tas emot mot avgift.  

Mer info gällande sophantering: 

https://www.sopor.nu/ 

https://www.ftiab.se/ 

  

https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/lamna/kretsloppscentraler/
https://www.sopor.nu/
https://www.ftiab.se/


  

Förpacka hushållsavfall dvs brännbart restavfall i en vanlig plastpåse. Knyt 
ihop påsen väl innan den läggs i det gröna avfallskärlet för hushållsavfall.  

Aska (väl släckt)  Glasspinnar, tandpetare och blompinnar  
Blöjor, sanitetsbindor mm  Husgeråd av plast eller trä, plastbestick  
Cigarettfimpar, snus  Kladdiga matförpackningar  
Dammsugarpåsar Kuvert, vykort, julkort, gratulationskort  
Diskborstar, toalettborstar, trasor, svampar, 
moppar  

Pennor, kritor, pärmar, mappar, plastfickor, post-
it-lappar  

Disketter, videokassetter, dvd m m – inkl fodral  Tandborstar, tops, bomull, rakhyvlar i plast, 
plåster, bandage  

Skor, kläder, hemtextil  Strö från smådjursburar  
Leksaker i plast eller trä Filmrullar, foton 
Tändsticksaskar, tomma tändare, ljusstumpar, gravljus  



 

Lägg endast matavfall och annat nedbrytbart köksavfall i den bruna pappåsen. 

Ta bort förpackningar. Låt blött avfall rinna av först. Använd endast bruna 

matavfallspåsar i de bruna kärlen.  

Matrester - råa och tillagade rester av till exempel: Kött, fisk och skaldjur  
Frukt, bär och grönsaker  Bönor, ris, pasta, mjöl och gryn  
Bröd, kakor och bakverk  Ägg  
Snittblommor och krukväxter, ej jord Mejeriprodukter 
Skal från frukt, grönsaker och ägg Kaffesump, teblad, tepåsar och filter 
Hushållspapper, torkpapper och 
servetter 

 

  



Återvinningsstationer i Älta 

 

 

På återvinningsstationerna i Älta kan du som är privatperson lämna avfall som inte får lämnas i vårt soprum: 

Tidningar Pappersförpackningar Platsförpackningar  
Kartong/ Wellpapp Glas Metallförpackningar 
På många återvinningsstationer finns även behållare för småbatterier och textil. 

Återvinningsstationer i Älta: 

Hedvigslund 

Älta IP 

Ekstubben 

Kolarängen 

Älta Kretsloppscentral 

  



Älta kretsloppscentral 

 

 

På kretsloppscentralen i Älta kan du som är privatperson lämna avfall som inte får lämnas i vårt soprum: 

Vitvaror Förpackningar och tidningar Grovavfall  
Kyl/frys Trädgårdsavfall Elavfall 
Textil (även trasiga textilier)  Återbruk Farligt avfall  
Förpackningar och tidningar Fallfrukt 
(OBS! endast 1 augusti-30 december) 

Bygg- och rivningsavfall upp till 400 liter. 
Över 400 liter tas emot mot avgift 

 

 



  

  



 

 
 

I kärlet läggs endast .hushållsbatterier 
 

Ej Bilbatterier (lämnas till Älta kretsloppscentral) 



 

Här läggs endast småelektronik som får plats i 
kärlet, max 35*35 cm. 

 
Småelektronik större än 35*35cm lämnas till Älta 

kretsloppscentral. 
 



 

Ljuskällorna skall få plats i kärlet.  
Ljuskällor längre än kärlet lämnas till Älta 

kretsloppscentral. 
 

Kärlets innermått är 53*36 cm. 


