RENHÅLLNINGSTAXA 0
FLERBOSTADSHUS

Detta ingår i taxan
• Förutom tömning av kärl och hämtning av säck så ingår behandling av kyl- och
frysskåp i taxan. Transportavgift tillkommer.

Information
• Grundavgift debiteras per hushåll.
• Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.
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 avsett kärl
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.
Förutom tömning av kärl och hämtning av säck så ingår hämtning av kyl- och
frysskåp i taxan. Transportavgift tillkommer.

GRUNDAVGIFT PER LÄGENHET OCH ÅR: 403 kr
(inkl fastigheter med sopsug)

Grundavgiften är den som alla hushåll betalar i våra ägarkommuner.
Multiplicera grundavgiften med antalet hushåll i fastigheten och lägg ihop
med er abonnemangskostnad så får ni fram er totala kostnad.

GRUNDAVGIFT PER LÄGENHET OCH ÅR FÖR FASTIGHETER
UTAN GROVSOPSHÄMTNING: 476 kr

Grovsopor:
Hämtning och behandling av grovsopor 1 gång/vecka
Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka
Städning av grovsopsrum i samband med hämtning - per påbörjad timme

1 752kr/ton
1 242 kr/år
1 383 kr/timme

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER
Årsavgifter vid hämtning 1gång/vecka

Besöksavgift

Per år

Hämtning 1 gång/veckan

959 kr

(framkörningsavgift för samtliga tjänster med kärl)

Tillägg för varje hämtning utöver 1 gång/vecka

Kärltömning – källsortering av matavfall 1)

1 242 kr

Maxvikt (kg)

Per år

140 liter kärl, matavfall

-

619 kr

370 liter kärl, matavfall

-

1 636 kr

190 liter kärl, restavfall

40

525 kr

240 liter kärl, restavfall

40

663 kr

370 liter kärl, restavfall

40

1 022 kr

660 liter kärl, restavfall

66

1 824 kr

Kärltömning – osorterat

Maxvikt (kg)

Per år

190 liter kärl, restavfall

40

945 kr

240 liter kärl, restavfall

40

1 194 kr

370 liter kärl, restavfall

40

1 841 kr

660 literskärl, restavfall

66

3 283 kr

(ingen utsortering av matavfall)

Avgift vid felsortering av matavfall

Per tillfälle
400 kr

Källsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall per lägenhet
och vecka
1)

Gångtillägg per säck eller kärl

Per år

(för dragväg överstigande 10 meter, hämtning en gång i veckan)

11-20 meter

(= 1 tillägg)

794 kr

21-30 meter

(= 2 tillägg)

1 588 kr

31-40 meter

(= 3 tillägg)

2 382 kr

41-50 meter

(= 4 tillägg)

3 177 kr

51-60 meter

(= 5 tillägg)

3 970 kr

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER BOTTETÖMMANDE BEHÅLLARE
Årsavgifter vid hämtning 1gång/vecka

Källsortering av matavfall
Besöksavgift tömning 1 gång per vecka (per behållare)

Per år
3 197 kr

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm
Matavfall

3 634 kr

Restavfall

2 381 kr

Abonnemang osorterat

Per år

(ingen utsortering av matavfall)

Besöksavgift tömning 1 gång per vecka (per behållare)

3 197 kr

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm

6 343 kr

Behållarvolym mellan 4 och 5 kubikmeter beräknas som 3.9 kbm
Avgift innersäck

43 kr/säck

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfallet och vill kombinera detta med kärl för matavfall så
gäller ordinarie kärltaxa för matavfallet.

KUNDSPECIFIK HÄMTNING
Hämtning vid sopsugsanläggning
Grundavgift enligt ovan.

Behandling av hushållsavfall (transport debiteras separat, grundavgift enligt ovan)
Sopsugsanläggningen i Brandbergen - per lägenhet
Tömningsavgift mobil sopsug per timme

574 kr/ton
164 kr/år
2 281kr/timme

EXTRATJÄNSTER
Extra hämtning av avfall i säck/kärl

Maxvikt (kg)

Per gång

i samband med ordinarie per gång

210 liter säck

15

82 kr

240 liter säck

15

96 kr

370 liter kärl – källsorterat restavfall (utsorterat matavfall)

40

15 kr

660 liter kärl – källsorterat restavfall (utsorterat matavfall)

66

28 kr

370 liter kärl – osorterat restavfall

40

33 kr

660 liter kärl – osorterat restavfall

66

59 kr

Extra hämtning lössopor i samband med ordinarie hämtning

356 kr/kbm

Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning

659 kr/gång

TJÄNSTER UNDER AVVECKLING
(inga nya abonnemang)

Engångssäckar

Maxvikt (kg)

Per år

(avgift per säck)

160 liter

15

1 371 kr

240 liter

15

2 054 kr

Övrigt
350 liter säck
Extrahämtning i samband med ordinarie hämtning – 350 l/per säck

Per gång

Per år

-

2 990 kr

134 kr

-

