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En liten guide för fritidshus

TAXAN OCH REGLER
Taxor och avgifter 2019

Fastighetsägarens ansvar

Priset för sophämtning vid tolv tillfällen
maj-oktober är 1 462 kr inkl. moms.

• Våra chaufförer börjar sin arbetsdag
tidigt och därför behöver sopkärlen
stå vid tomtgräns/anvisad plats
senast kl 06.00 på hämtdagen.

Hämtning vid enskild fastighet
190 liters kärl

1 462 kr

• Ställ sopkärlen med minst 50 cm
mellanrum, helt fritt ovanför och
framför samt 1,5 m från körbar väg.

Ekonomitömning 0-3 m3

1 203 kr

Ekonomitömning 3-6 m3

1 886 kr

• Fyll inte sopkärlen mer än att de lätt
kan tillslutas.

Avtalad tömning 0-3 m3

1 393 kr

Avtalad tömning 3-6 m3

2 078 kr

Tömning av slam

Slamkärra/slangdrag

271 kr/10 m

Behandlingsavgift/m3

135 kr

• Det är fastighetsägarens ansvar att
hålla kärlen rena.
www.srvatervinning.se/sophantering

Latrinhämtning

Glömt ställa ut sopkärlet?

Vi hämtar ditt latrin åtta gånger per säsong. Hämtning av två tunnor ingår vid
varje hämtningstillfälle.

Om du glömt att ställa ut ditt sopkärl
kan du beställa extra hämtning mot en
avgift. Kontakta vår kundservice.

Latrinhämtning
			

3 034 kr
Alla priser inkl. moms

www.srvatervinning.se/kundservice

Tidsbestämt uppehåll
Vad ingår för fritidshus?
• Tillgång till SRVs åtta återvinningscentraler (ÅVC).
• Hämtning av restavfall tolv gånger
under sommaren.
• Fritidshus i skärgården har tillgång
till mobil ÅVC två gånger om året.
• Hämtning och behandling av uttjänt
kyl och frys (gäller endast fastland).

För fritidshus gäller uppehåll hela
hämtningssäsongen och skriftlig ansökan ska lämnas senast 15 april till miljökontoret i din hemkommun.
www.srvatervinning.se/blanketter

ÅVC i skärgården
En gång på våren och en gång på hösten
lägger vår mobila återvinningscentral till
vid olika bryggor i skärgården. För aktuell turlista se mittuppslaget eller på vår
hemsida:
www.srvatervinning.se/mobilavc

Ägarbyte eller adressändring

Latrinhämtning

Enligt kommunernas renhållningsföreskrifter är alla fastighetsägare skyldiga att ha sophämtning. Om du säljer
ditt hus överlåter du ditt avfallsabonnemang på den nya ägaren genom att
anmäla ägarbyte till oss. Eftersom SRV
inte får några adressändringar per automatik, ber vi dig som ska köpa eller sälja
en fastighet att anmäla det till oss på:

Om du inte ansluten till det kommunala
avloppsnätet behöver du speciell kärloch latrintömning. Latrinet samlas upp
i speciella kärl som ingår i ditt abonnemang. Vi hämtar ditt latrin åtta gånger
per säsong. Du får inledningsvis fem
latrinkärl. I abonnemanget ingår det att
få två tunnor hämtade vid varje hämtningstillfälle.

www.srvatervinning.se/agarbyte

www.srvatervinning.se/latrin

Betala med e-faktura

Placera sopkärlet rätt

Runt fakturatider får vi in en del frågor
och synpunkter om varför vi enbart har
årsfakturering samt inte erbjuder autogirobetalningar. I dagsläget prioriterar
vi att hålla nere de administrativa kostnaderna för att försöka hålla soptaxan
så låg som möjligt. Istället kan du som
kund beställa e-faktura via din bank. Antingen väljer du att godkänna dem manuellt via din internetbank eller så väljer du ”automatisk betalning” som gör
att det i stort sett blir samma sak som
autogiro.

50 cm

www.srvatervinning.se/faktura

Mer information om placering av sopkärl hittar du
på vår hemsida:

www.srvatervinning.se/sophamtningen

SORTERINGSGUIDE:

Avfall som inte får slängas i den vanliga soppåsen ska sorteras. Här hjälper vi dig slänga rätt sak
på rätt plats: www.srvatervinning.se/sorteringsguiden

VÅRA ÅTERVINNINGSCENTRALER (ÅVC)
Skyttbrink, Flemingsberg, Jordbro,
Fittja, Skogås, Salem och Nynäshamn:
Måndag-torsdag: 13.00-19.00
Fredag-söndag: 09.00-16.00
Sorunda:
Onsdag: 13.00-19.00 (v. 18-40)
Lördag: 09.00-16.00
Helgdagar (öppet 09.00-16.00)
Trettondagen, långfredag, annandag
påsk, första maj, kristi himmelsfärdsdag,
6 juni och annandag jul.
Stängt på ÅVC
Midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen.

Självantändande oljor

Många oljor, till exempel linolja, teakolja
och bonvaxer är självantändande. I kombination med tygtrasor eller hushållspapper kan oljan självantända. För att slippa
bränder, önskar vi därför att du dränker
trasan i vatten och försluter i en plastpåse
innan du slänger den.
www.brandskyddsforeningen.se

Explosiva varor
Ibland hittar vi ammunition, sprängmedel och fyrverkerier. Explosiva varor ska
aldrig lämnas på återvinningscentralen.
Kontakta polisen om du vill bli av med explosivt avfall. Det gäller även vapen och
nödraketer.

www.srvatervinning.se/avc

Ser du denna symbol eller vet
att varan innehåller explosiva
ämnen kontaktar du polisen
för information om var du kan
lämna varan. Mer information
hos polisen 114 14.

Passerkort
Tänk på att du behöver ett passerkort för
att komma in på återvinningscentralerna.
www.srvatervinning.se/passerkort
Översiktskartor för ÅVC
För att effektivisera ditt besök på återvinningscentralen kan du packa smart.
Ladda ner en översiktskarta över din ÅVC
på vår hemsida.
www.srvatervinning.se/avckartor

71305
ÅVC-nyheter
direkt i mobile
n

!

Genomskinliga säckar
Vi vill att avfallet som lämnas på återvinningscentralerna packas i genomskinliga sopsäckar istället för svarta och
grå. Eftersom vi ser innehållet i säcken,
minskar risken för felsorterat avfall.
Dessutom slipper du tömma säcken. Vi
får en bättre materialåtervinning och
arbetsmiljön för personalen blir också
säkrare. Tack för din hjälp!

ÅVC-nyheter i Mobilen

SMS:a ordet ÅVC till 71305 så får
du avvikande öppettider och andra nyheter om ÅVC direkt till
din mobiltelefon.

TURLISTA MOBIL ÅVC I SKÄRGÅRDEN 2019
Angöringsplats

Vår

Höst

Björkösunds Brygga

8 juni

24 aug

08.00-09.00

Fåglarö

8 juni

24 aug

09.30-10.30

Aspön utanför Dalarö

8 juni

24 aug

10.45-12.15

Jutholmen

8 juni

24 aug

12.30-13.30

Ängsö

9 juni

25 aug

08.00-09.00

Gränö

9 juni

25 aug

09.15-10.15

Kalvholmen

9 juni

25 aug

10.30-11.30

Korsholmen

9 juni

25 aug

12.15-13.15

Fiversätra ö, östra sidan

15 juni

17 aug

08.00-09.30

Mefjärd

15 juni

17 aug

10.00-11.00

Ornöboda

15 juni

17 aug

11.30-12.30

Söderviken

16 juni

18 aug

08.00-09.30

Kymmendö

16 juni

18 aug

09.45-10.45

Datum

Edesö

16 juni

18 aug

11.30-12.30

27 april

09.00-15.00

Vår

Höst

25maj

09.00-15.00

Sprängabryggan, Utö

11 maj

31 aug

08.00-10.00

29 juni

09.00-15.00

Sprängabryggan, Utö

11 maj

31 aug

13.00-15.00

27 juli

09.00-15.00

Gruvbryggan, Utö

12 maj

1 sept

09.00-11.00

24 augusti

09.00-15.00

Långgarn, Käringhamn

12 maj

1 sept

13.00-15.00

21 september

09.00-15.00

Norrö

18 maj

7 sept

08.00-10.00

Aspön utanför Utö

18 maj

7 sept

12.30-15.00

Landsort

19 maj

8 sept

10.00-12.30

Krokskär

19 maj

8 sept

13.00-13.30

Bedarön

19 maj

8 sept

15.00-16.00

14 sept

09.00-15.30

Angöringsplats

Arbottnavägen, Muskö
hembygdsgården
Angöringsplats
Hässelmara, färjeläget Ornö

1 jun
Vår

Höst

25 maj

7 sept

Klockslag

Klockslag

Klockslag
11.00-15.00

Dalarö - mobil ÅVC 2019
Klockslag

På SRVs mobila ÅVC har hushållskunder
(ej företagskunder) möjlighet att lämna
brännbart avfall, blandat grovavfall, metall, farligt avfall samt elavfall. Du kan
även lämna avfall på någon av våra åtta
fasta ÅVCer. Kom ihåg att om du är företagare så måste du ha ett företagskort för
att lämna avfall på våra fasta ÅVCer.

www.srvatervinning.se/mobilavc

SLAMTÖMNING
Det är vi på SRV som sköter all slamtömning i våra fem ägarkommuner. Fritidshusboende med slamanläggning har
skyldighet, enligt de kommunala renhållningsföreskrifterna, att ha slamtömning
minst en gång per år (endast BDT-avlopp
en gång vartannat år). Är du inte redan
anmäld kund hos oss är du välkommen att
kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

När har jag slamtömning?
Dag för tömning beror på vad du har för
slamavtal. Inför tömning går vi ut med en
påminnelse när det börjar närma sig. Är
du osäker på när du har slamtömning är du
välkommen att kontakta vår kundservice.

Tömning med slamkärra
Är det svårt att komma fram till slamanläggningen på grund av terrängen eller om
vägens bärighet inte klarar av slambilens
tyngd använder vi en så kallad slamkärra.
Tömning med slamkärra jämställs med
slangdragning. Vi debiterar 271 kronor
per påbörjade 10-tal meter från den stora
slambilens uppställningsplats.

Minireningsverk/vakuumtank
Har du ett minireningsverk/vakuumtank
tänk på att stänga av dessa före tömning.
Se till att en tömningsinstruktion finns vid
anläggningen samt meddela SRV om du vill
ha återfyllning med vatten efter tömning.

viktigt att tänka på inför slamtömningen
• Slamtömning av anläggningen utförs
mellan 06.00-18.00.
• Meddela oss om det inte går att
komma fram till slamanläggningen.
• Beställ markeringsvimpel gratis hos
vår kundservice och märk ut platsen
för slamanläggningen. S
 kriv även
fastighetsbeteckning på vimpeln.
• Se till att lock och låsanordningar
är lösgjorda så att de enkelt går att
öppna vid tömning.
• Djurägare ombeds att hålla sina djur

inomhus under slamtömningen.
• Röj undan eventuella hinder för slang
och fordon. Det ska vara helt fritt fram
till och runt slamanläggningen.
• Avgift tas ut även om tömningen inte
kunde genomföras.
• Brådskande fall utanför kontorstid?
Beställ jourtömning på vår jourtelefon
för slamtömning: 072-194 54 86
Läs mer om slamtömning:

www.srvatervinning.se/slam

NÅGRA TJÄNSTER
Vi hämtar grovsopor hos dig
Du som är villa-, radhus- eller fritidshuskund
på fastlandet kan mot en avgift beställa extrahämtning av grovsopor vid tomtgränsen.
www.srvatervinning.se/grovsopshamtning

Hyr container
Behöver du hyra container? Vi har alla sorters
containrar till både privatpersoner, BRF:er
och företag.
www.srvatervinning.se/hyra-container

Beställ Storsäck
Beställ vår storsäck och fyll den med skräp vid vårstädningen,
förrådsrensningen, storstädningen eller bygget. Vi hämtar sedan
säcken och sorterar innehållet för återvinning.
www.srvatervinning.se/storsack

Kontakta kundservice
Telefon: 0200-26 46 00
Måndag-torsdag kl 08.00-17.00 och fredag kl 08.00-15.00
Sommartid (vecka 20 - 35)
Måndag-torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-15.00
E-post: kundservice@srvatervinning.se

Abonnemangsfrågor
www.srvatervinning.se/kundservice

Fakturafrågor
www.srvatervinning.se/faktura

När hämtas dina sopor?
www.srvatervinning.se/sophamtning

Kundservice: 0200-26 46 00
kundservice@srvatervinning.se • www.srvatervinning.se

