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En liten guide för fritidshus

Kundservice och abonnemangsfrågor
0200-26 46 00
kundservice@srvatervinning.se
www.srvatervinning.se/kundservice
Fakturafrågor
www.srvatervinning.se/fakturafragor
När hämtas dina sopor?
www.srvatervinning.se/sophamtning

TAXAN OCH REGLER
Fastighetsägarens ansvar

Taxor och avgifter 2021
Priset för sophämtning vid tolv tillfällen
maj-oktober är 1 628 kr inkl. moms.
Hämtning vid enskild fastighet

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

1 628 kr

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

Ekonomitömning 0-3 m3

847 kr

Ekonomitömning 3-6 m3

1 144 kr

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

0-3 m3

1 050 kr

Avtalad tömning 3-6 m3

1 347 kr

190 liters kärl

Tömning av slam

Avtalad tömning

Slamkärra/slangdrag
Behandlingsavgift

292 kr/10 m
144 kr/m

			

3 226 kr
Alla priser inkl. moms

Detta ingår i taxan för fritidshus
• Tömning av kärl och hämtning av säck
för hushållsavfall. Hämtning sker
varannan vecka.
• Inlämning av grovavfall, el-avfall och
trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, kemikalier
etc) vid SRVs återvinningscentraler.
• Sommarhämtning sker under perioden maj till oktober.

www.srvatervinning.se/kundservice
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Latrinhämtning
Vi hämtar ditt latrin åtta gånger per
säsong (maj–oktober). Hämtning av två
tunnor ingår vid varje hämtningstillfälle.
Latrinhämtning

• Det är fastighetsägarens ansvar att
hålla kärlen rena.

Glömt ställa ut sopkärlet?
Om du glömt att ställa ut ditt sopkärl kan
du beställa extra hämtning mot en avgift.
Kontakta vår kundservice.
www.srvatervinning.se/kundservice
Tidsbestämt uppehåll
Fritidshus kan ansöka om uppehåll i
sophämtningen. Uppehållet gäller hela
hämtningssäsongen och skriftlig ansökan lämnas senast 15 april till miljökontoret i din hemkommun.
Mobil ÅVC i skärgården
Under våren erbjuder vi denna service
till alla privatpersoner som bor på öar
utan förbindelse med fastlandet. I år
erbjuder vi en anpassad grovsopshämtning. Läs mer på vår hemsida
www.srvatervinning.se/mobilavc

TAXAN OCH REGLER
Ägarbyte eller adressändring
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:

PLACERA SOPKÄRLET RÄTT
Helt fritt
över kärlen

Minst 50 cm
fritt runt hela
kärlen

Mot gatan

www.srvatervinning.se/agarbyte
Betala med e-faktura eller autogiro
Nu har du som kund möjlighet att välja
att utöver e-faktura även betala dina
fakturor med autogiro. Du anmäler detta via din internetbank, kom ihåg att du
behöver ditt SRV-kundnummer som du
hittar på din senaste faktura.

Helt fritt
mot vägen

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

www.srvatervinning.se/hamtinformation

www.srvatervinning.se/fakturafragor
Latrinhämtning
Om du inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet behöver du speciell
kärl- och 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/latrin

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/sorteringsguide

SOPHÄMTNINGEN UNDER 2021
2020 hade 53 veckor vilket betyder att de som haft sophämtning jämna
veckor under 2020 kommer att få sophämtning udda veckor under 2021,
och vice versa.

ÅTERVINNINGSCENTRALER OCH SLAMTÖMNING

!

Öppettider på ÅVC

Ny bygg- och rivningslag

På grund av rådande omständigheter med
anledning av Covid-19 pandemin har vi inte
möjlighet att informera om vår öppettider.

Den 1 augusti 2020 började den nya bestämmelser att gälla för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Den som
producerar bygg- och rivningsavfall ska
sortera ut vissa avfallsslag och förvara
dem skilda från varandra och från annat
avfall. När klassas det då som bygg– och
rivningsavfall?

På vår hemsida hittar du våra aktuella
öppettider som gäller just nu och matnyttig information inför ditt besök på ÅVC.
www.srvatervinning.se/avc

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

Exempel
Byta köksluckor = Blandat grovavfall
Riva gammalt trädäck = Bygg- och
rivningsavfall
Här kan du läsa mer om lagen:
www.naturvardsverket.se

Slamtömning
Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst
en gång vartannat år. Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning
och reningsverk ska hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus
för permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus.

Tänk på det här 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.
• Har du egen sugslang ska den vara utlagd i hela sin längd mellan anläggning
och slambilens uppställningsplats.
• Avgift tas ut även om tömningen inte
kunde genomföras.
• Brådskande fall utanför kontorstid?
Beställ jourtömning på vår jourtelefon
för slamtömning: 072-194 54 86
www.srvatervinning.se/slam

