RENHÅLLNINGSTAXA 2019
FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

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
• Hämtning av kyl- och frysskåp på av SRV anvisad plats.

Information
• Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av
avfallet.
• Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer om kommunens renhållningstaxa.
• 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 under våren. 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. 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.

GRUNDAVGIFT PER FRITIDSBOSTAD OCH ÅR: 713 kr
Grundavgiften är den som alla hushåll betalar i våra ägarkommuner. Lägg ihop
denna med din abonnemangskostnad så får du fram din totala årskostnad.

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER
Hämtning vid enskild fastighet 1)

Per år

med grundavgift

190 liters kärl

749 kr

1 462 kr

210 liters säck

740 kr

1 453 kr

350 liters säck

1 380 kr

2 093 kr

Per år

med grundavgift

190 liters kärl

676 kr

1 359 kr

240 liters kärl

1 428 kr

2 094 kr

(inkl. moms)

Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj-oktober

Tömning av enskilt kärl vid gemensam
uppställningsplats

1)

(inkl. moms)

(inkl. moms)

(inkl. moms)

Då kärl delas av flera hushåll fördelas kärlavgiften lika och debiteras var och en

Veckohämtning
Per år

Varannan vecka
Per år

660 liters kärl

3 261 kr

2 650 kr

370 liters kärl

1 593 kr

1 290 kr

Per år

med grundavgift

Gemensamhetsanläggning - kundägda kärl

536 kr

1 249 kr

Gemensamhetsanläggning - inkl. kärlhyra

634 kr

1 347 kr

Gemensamhetsanläggning - inkl. kärlskåp- och kärlhyra

694 kr

1 407 kr

Tömning av större kärl vid gemensamhetsanläggning
Årsavgift för hämtning under maj-oktober, samfakturering

Per fastighet

enskild fakturering

(inkl. moms)

(inkl. moms

(inkl. moms)

(inkl. moms)

Hur ska jag räkna om vi har gemensamhetsanläggning?
Om ni har gemensamhetsanläggning delar du abonnemangskostnaden med antalet fritidshus som nyttjar anläggningen. Lägg ihop summan med grundavgiften för fritidshus så får du fram din totala årskostnad.

Tillägg och rabatter
Rabatt för delat kärl (gäller ej gemensamhetsanläggning) 1)

Extratjänster

Per år

(inkl. moms)

373 kr

(inkl. moms)

Extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning - per gång

205 kr

Hämtning av lössopor - per kbm

599 kr

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.
1)

För dig med säckhämtning
• För 210 l säck är maxvikten 25 kg. Fyllnadsgraden skall 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.
• 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.

