RENHÅLLNINGSTAXA 2019
ENBOSTADSHUS

Detta ingår i taxan
• Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall
• Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,
lösningsmedel, färger, kemikalier etc) vid kommunernas återvinningscentraler
• Inlämning av farligt avfall vid särskilda miljöstationer
• Hämtning av kyl- och frysskåp vid uppställningsplats som anvisas av SRV
• Hämtning året runt på öar utan fast landförbindelse förutsätter att kund är mantalsskriven på adressen eller att fastigheten ligger i ett område där SRV redan
har befintlig året runt hämtning.

Information
• Årsavgift vid tömning varannan vecka av kärl placerade inom fordonets verksamhetsområde (1,5 m från väg med 50 cm fritt område runt kärlet).
• Större kärl än 240 l kan endast användas vid gemensamhetsanläggningar.
• Säckhämtningen kommer att upphöra. För 210 l säck är maxvikten 25 kg.
Fyllnadsgraden skall medge knop mån. Avgiften för 210 liters säck baseras på
hämtning från fristående säckhållare.
• Enbostadshus kan välja mellan ”Abonnemang källsortering av matavfall”, då
matavfall och restavfall slängs i två separata kärl, ”Abonnemang osorterat” då allt
hushållsavfall slängs i ett och samma kärl samt ”Abonnemang Sorterahemma”
där kunden kan sortera åtta fraktioner samt batterier och glödlampor i två separata fyrfackskärl.
• För det fall kund som har Abonnemanget Källsortering av matavfall under en
längre period:
›› inte sorterat ut matavfall eller
›› vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna kärlet
kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra
en dialog om kundens avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till
en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, debitera
felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet
att ställa om kundens abonnemang till Abonnemang Osorterat.
• Egen kompost eller avfallskvarn ska vara godkänd av kommunen för att SRV ska
kunna tillämpa taxan för källsortering av matavfall.

GRUNDAVGIFT PER FASTIGHET (HUSHÅLL) OCH ÅR: 890kr
Grundavgiften är den som alla hushåll betalar i våra ägarkommuner. Lägg ihop
denna med din abonnemangskostnad så får du fram din totala årskostnad.

HÄMTNINGSAVGIFTER FÖR OLIKA ABONNEMANG
Abonnemang källsortering av matavfall

Per år

med grundavgift

898 kr

1 788 kr

1 149 kr

2 039 kr

190 l kärl

1 136 kr

-

240 l kärl

3 051 kr

-

140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 l kärl restavfall
140 liter kärl matavfall + 240 l kärl restavfall

(inkl. moms)

(inkl. moms)

Avgift för tillkommande kärl för restavfall (per kärl) 1)

Avgift vid felsortering av matavfall (per tillfälle)

500 kr
Per år

med grundavgift

140 liter kärl - 190 liter kärl

1 740 kr

2 630 kr

240 l kärl osorterat

2 083 kr

2 973 kr

190 l kärl

1 740 kr

-

240 l kärl

3 519 kr

-

Per år
(inkl. moms)

med grundavgift

961 kr

1 851 kr

1 214 kr

2 104 kr

190 l kärl

1 203 kr

-

240 l kärl

3 134 kr

-

Abonnemang osorterat

(inkl. moms)

(inkl. moms)

Avgift för tillkommande kärl för restavfall

Övergångstaxa - hämtningsavgift
140 liter kärl - 190 liter kärl
240 liter kärl

(inkl. moms)

Avgift för tillkommande kärl för restavfall (per kärl)

Övergångstaxa tillämpas för hushåll som ännu inte har fått göra ett aktivt val mellan abonnemang källsortering
av matavfall och Abonnemang osorterat.

Abonnemang Sorterahemma
Tömning hushållsavfall
Sorterahemma - förpackningar

Per år

med grundavgift

898 kr
470 kr

2 258 kr

253 kr

-

(inkl. moms)

(inkl. moms)

Avgift för tillkommande kärl för restavfall - per kärl
140 l kärl

Tillägg och rabatter - årsavgifter

Per år

(inkl. moms)

Rabatt vid delat kärl 2)
Vid abonnemang källsortering krävs det att hushållen delar både på
matavfallskärlet och restavfallskärlet för att rabatt ska utgå

Rabatt vid månadshämtning

448 kr

3)

205 kr

Tillägg för hämtning av kärl inne på fastigheten.
Kärlen får vara placerade högst 10 m från tomtgräns och gångvägen
ska vara hårdgjord dragyta. Tjänsten gäller ej Sorterahemma kärl.

1 184 kr

Tillägg för byte av kärlstorlek eller abonnemang överstigande 1 gång/år

506kr

Extratjänster

Per gång

(inkl. moms)

Hämtning av kärl inne på tomten
93 kr

Vid enstaka tillfällen samt vid ordinarie hämtningstillfälle, (beställs
minst två dagar i förväg) Max avstånd från tomtgränsen 10 m.

Extra hämtning av kärl/säck utanför ordinarie hämtningsdag

205 kr

(beställs minst en dag i förväg) 4)

Extra hämtning vid ej utställ eller felplacerat kärl på hämtningsdag

159 kr

Hämtning av lössopor, per kbm

599 kr

Tjänster under avveckling
(inga nya abonnemang)

Per år

med grundavgift

1 503 kr

2 393 kr

(inkl. moms)

(inkl. moms)

Övergångstaxa
210 liters säck

1)

Kärl kan delas mellan 2-3 hushåll. För kärl som delas av flera hushåll fördelas avgiften lika på berörda
fastighetsägare och debiteras var och en. Vid delning under del av året är avgiften för den permanentboende 75% av årsavgiften.
2)

Månadshämtning förutsätter av kommunen godkänd kompostering eller källsortering av matavfall i
separat kärl som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV.
3)

Extra tömning av kärl eller hämtning av säck utanför ordinarie hämtningsdag kan göras max 12 ggr/år.

För dig med säckhämtning
• För 210 l säck är maxvikten 25 kg. Fyllnadsgraden ska medge knopmån.
• Avgiften för 210 liters säck baseras på hämtning från fristående säckhållare.
• Säckhämtningen kommer att upphöra.

SRVs respektive kundens ansvar
• Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av
SRV återvinning AB.
• Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer om kommunens
renhållningstaxa.
• Årsavgift vid tömning varannan vecka av kärl placerade inom fordonets
verksamhetsområde (1,5 m från väg med 50 cm fritt område runt kärlet).
• Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av avfallet.
• Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift samt ev.
tillägg och rabatter.
• Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av
SRV återvinning AB i form av en årsfaktura i början av året. Ersättning
erläggs direkt till SRV återvinning AB.
• Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.
• Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen, eller
plats som kommunen anvisat, på följande sätt:
››
››
››
››

Kärlen ska stå på gatunivå.
Kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg.
Fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter.
Området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och
låga ledningar.
›› Kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen.
• Avfallsbehållaren får inte vara fyllt mer än att det är lätt att tillsluta.
• Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den
är farbar för renhållningsfordon.
• Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka.

