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AVSNITT 1:
RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - ENBOSTADSHUS
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.
 Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB
(SRV).
 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av
avfallet.
 Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer kommunens renhållningstaxa.
 Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgifter samt ev. tillägg och rabatter
 Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV i form av en årsfaktura
i början av året. Ersättning erläggs direkt till SRV.
 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.
 Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen, eller vid plats som kommunen
anvisat, på följande sätt:
o kärlen ska stå på gatunivå
o kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg
o fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter
o området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar
o kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen
 Avfallsbehållaren får inte vara fylld mer än att den 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.
Förutom tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall ingår följande i taxan:
 Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger,
kemikalier etc.) vid SRVs återvinningscentraler.
 Hämtning av kyl- och frysskåp vid uppställningsplats som anvisas av SRV.
 Hämtning året runt på öar utan fast landförbindelse vilket förutsätter att kund är mantalsskriven på
adressen eller att fastigheten ligger i ett område där SRV redan har befintlig året runt hämtning.
Per år
812 kr (1 015 kr)

1. GRUNDAVGIFT PER HUSHÅLL OCH ÅR

2A. HÄMTNINGSAVGIFTER
 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 knopmån. 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.
 Egen kompost ska vara godkänd av kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för
källsortering av matavfall.
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 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.

Abonnemang källsortering av matavfall
140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 l kärl restavfall
140 liter kärl matavfall + 240 l kärl restavfall

Per år
746 kr
(933 kr)
954 kr (1 193 kr)

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: 1)
140-190 l kärl
240 l kärl

Per år
944 kr (1 180 kr)
2 535 kr (3 168 kr)

Abonnemang osorterat
140 l kärl – 190 l kärl osorterat
240 l kärl osorterat

Per år
1 445 kr (1 806 kr)
1 730 kr (2 163 kr)

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: 1)
140-190 l kärl
240 l kärl

Per år
1 445 kr (1 806 kr)
2 923 kr (3 654 kr)

Avgift vid felsortering av matavfall

Per tillfälle
400 kr (500 kr)

Tillägg och rabatter
 Rabatt när två eller tre hushåll delar kärl. Vid abonnemang källsortering
krävs det att hushållen delar både på matavfallskärlet och restavfallskärlet
för att rabatt ska utgå 1)
 Rabatt vid månadshämtning 2)
 Tillägg för hämtning av kärl inne på fastigheten, inklusive Sorterahemma.
Kärlen får vara placerade högst 10 m från tomtgräns och gångvägen ska
vara med hårdgjord dragyta.
Extratjänster
 Utökad service för hämtning av kärl inne på tomten vid ordinarie
hämtningstillfälle, vid enstaka tillfällen, (beställs minst två dagar i förväg)
Max avstånd från tomtgränsen 10 meter.
 Extra hämtning av kärl/säck utanför ordinarie hämtningsdag
(beställs minst en dag i förväg) 3)
 Extra hämtning vid ej utställt eller felplacerat kärl på hämtningsdag
 Hämtning av lössopor, per kbm

Per år

170 kr
983 kr

(213 kr)
(1 229 kr)

Pris per gång
77 kr
(96 kr)

170 kr

(213 kr)

132 kr
497 kr

(165 kr)
(621 kr)

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

Abonnemang Sorterahemma
Sorterahemma - hushållsavfall
Sorterahemma - förpackningar

Per år
746 kr
(933 kr)
390 kr
(488 kr)

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl:
140 l kärl

Per år
210 kr
(263 kr)

2B. SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – KÄRL
Gemensamhetsanläggningar erbjuds, där det är praktiskt möjligt, från fyra hushåll. Uppställningsplats,
sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd med kunden.
Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer.
Årsavgift per hushåll vid sophämtning varje vecka vid högst 10 m gångväg på plan mark
Abonnemang Källsortering av matavfall - faktura per hushåll och år
Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl
Gemensamhetsanläggning - kärl ingår
Gemensamhetsanläggning med kärlskåp
Abonnemang Osorterat - Faktura per hushåll och år
Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl
Gemensamhetsanläggning - kärl ingår
Gemensamhetsanläggning med kärlskåp

Per år
444 kr
444 kr
554 kr

(555 kr)
(555 kr)
(693 kr)

Per år
867 kr
(1 084 kr)
867 kr
(1 084 kr)
1 084 kr
(1 355 kr)

Taxan för gemensamhetsanläggning baseras på taxan för enbostadshus med en rabatt på gällande taxa
med 40 % för kärl och med 25 % för kärlskåp. Ovan redovisade belopp motsvarar det faktiska beloppet,
netto, per hushåll – oavsett om kunden har egen faktura eller om samfakturering sker till samfälligheten.

2C. SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – BOTTENTÖMMANDE
BEHÅLLARE
Abonnemang Källsortering av matavfall
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka

3 320 kr

Per år
(4 150 kr)

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm
Matavfall
Restavfall

3 774 kr
2 472 kr

(4 718 kr)
(3 090 kr)

643 kr
1 699 kr
545 kr
689 kr
1 061 kr

( 804 kr)
(2 124 kr)
( 681 kr)
( 861 kr)
(1 322 kr)

Kärltömning – källsortering av matavfall 1)
140 l – matavfall
370 l - matavfall
190 l - restavfall
240 l - restavfall
370 l - restavfall

Maxvikt (kg)

40
40
40
4

660 l - restavfall

66

1 894 kr

(2 368 kr)

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

Abonnemang Osorterat
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka

3 320 kr

(4 150 kr)

Rörlig avgift per kbm behållare, max 5 kbm

6 587 kr

(8 234 kr)

(Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm)
44 kr

Avgift, innersäck (per säck)

(55 kr)

2D. GROVSOPSHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR
Grovsopor vid gemensamhetsanläggningar
Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton grovsopor
Tillägg för extra hämtning av grovsopor utöver 1 gång/vecka – per tillfälle
Städning i samband med tömning, när soprummen är överfulla och kunden
begär extra städning, debiteras per nedlagd städtimme

1 801 kr
24 kr
1 422 kr

(2 251 kr)
(30 kr)
(1 778 kr)

2E. GÅNGTILLÄGG VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – PER SÄCK/KÄRL:
Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter) 1):
Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)
0-10 meter = 0 tillägg
11-20 meter = 1 tillägg
21-30 meter = 2 tillägg
31-40 meter = 3 tillägg
41-50 meter = 4 tillägg
51-60 meter = 5 tillägg

Per år
817 kr
1 633 kr
2 450 kr
3 268 kr
4 083 kr

(1 021 kr)
(2 041 kr)
(3 063 kr)
(4 085 kr)
(5 104 kr)

1)

Gångtillägg beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. Gångvägen ska
vara hårdgjord yta.

3. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)
210 liters säck

1 248 kr (1 560 kr)
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AVSNITT 2:
RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - FRITIDSHUS OCH KOLONISTUGOR
(FASTLAND & SKÄRGÅRD)
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.
 Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB
(SRV).
 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av
avfallet.
 Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer kommunens renhållningstaxa.
 Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift samt ev. tillägg och rabatter
 Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV i form av en årsfaktura
under våren. Ersättning erläggs direkt till SRV.
 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:
o kärlen ska stå på gatunivå
o kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg
o fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter
o området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar
o Kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen
 Avfallsbehållaren får inte vara fylld mer än att den 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.
Förutom sophämtning ingår följande i taxan:
 Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger,
kemikalier etc.) vid återvinningscentral.
 Hämtning av kyl- och frysskåp på av SRV anvisad plats.
1. GRUNDAVGIFT PER FRITIDSBOSTAD OCH ÅR

592 kr

(740 kr)

2. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER
A. HÄMTNING VID ENSKILD FASTIGHET
Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober
Per år
622 kr
(778 kr)
614 kr
(768 kr)
1 146 kr
(1 433 kr)

190 liters kärl
210 liters säck
350 liters säck
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B. TÖMNING AV ENSKILT KÄRL VID GEMENSAM UPPSTÄLLNINGSPLATS
Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober
190 liters kärl
240 liters kärl

561 kr
1 186 kr

Per år
(701 kr)
(1 483 kr)

C. TÖMNING AV STÖRRE KÄRL VID GEMENSAMHETSANLÄGGNING
Årsavgift för hämtning varje vecka under maj till oktober
660 liters kärl (samfakturering) varje vecka
660 liters kärl (samfakturering) varannan vecka
370 liters kärl (samfakturering) varje vecka
370 liters kärl (samfakturering) varannan vecka
Per hushåll
Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl
Gemensamhetsanläggning, kärl ingår
Gemensamhetsanläggning med kärlskåp

Per år
2 709 kr
(3 386 kr)
2 201 kr
(2 751 kr)
1 323 kr
(1 654 kr)
1 072 kr
(1 340 kr)
Per år
446 kr
526 kr
616 kr

Tillägg och rabatter
Rabatt när två hushåll delar kärl (gäller ej gemensamhetsanläggning) 1)
Rabatt vid utsortering av matavfall (gäller när matavfallssortering finns
tillgänglig i befintlig gemensamhetsanläggning)
Extratjänster
Extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning - per gång
Hämtning av lössopor, per kbm

(558 kr)
(658 kr)
(770 kr)

Per år
310 kr
(388 kr)
60 kr

(75 kr)

170 kr
497 kr

(213 kr)
(621 kr)

1) Kärl kan delas mellan 2-3 hushåll. För kärl som delas av flera hushåll fördelas hämtningsavgiften lika på
berörda fastighetsägare och debiteras var och en.
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AVSNITT 3:
RENHÅLLNINGSTAXA 2020 – SLAMHÄMTNING ENBOSTADSHUS
OCH FRITIDSHUS
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.
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.
Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till avfallsbehållares hämtnings- och
tömningsplats framkomlig. Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i
sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon. Då aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att
ingen framkomlighet finns tas en avgift ut enligt nedan fastställd taxa.
Ekonomitömning (Enligt Renhållningsföreskrifterna föreskriven hämtning, under veckor som
aviseras i förväg av SRV)
Per tillfälle
3
Behållare eller slamavskiljare 0-3 m
662 kr
(828 kr)
Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3
894 kr
(1 118 kr)
Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3
110 kr
(138 kr)
Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning, max 10 meters avstånd
176 kr
(220 kr)
till tank eller annan avskiljare som töms i samband med tömning av
sluten tank eller annan avskiljare.
Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym
112 kr
(140 kr)
Avtalad tömning (beställd av kunden och inplanerad av SRV återvinning.) Per tillfälle
Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3
820 kr
(1 025 kr)
Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3
1 053 kr
(1 316 kr)
Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3
110 kr
(138 kr)
Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller annan
176 kr
(220 kr)
avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller
annan avskiljare
Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym
112 kr
(140 kr)
Extra tömning (beställd av kunden vid behov)
Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3
Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3
Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3
Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller annan
avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller
annan avskiljare
Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym

Per tillfälle
916 kr
(1 145 kr)
1 149 kr
(1 436 kr)
110 kr
(138 kr)
176 kr
(220 kr)

112 kr

(140 kr)

Akut tömning (beställd av kunden vid behov och leverans inom 24 timmar) Per tillfälle
Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3
1 486 kr
(1 858 kr)
Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3
1 719 kr
(2 149 kr)
Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3
110 kr
(138 kr)
Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller annan
176 kr
(220 kr)
avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller
annan avskiljare
Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym
112 kr
(140 kr)
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Tömning med sug- och spolbil
Debiteras per timme – både transport och tömningstid räknas
Behandlingsavgift per kbm tank- eller brunnsvolym
Fosforfällor - behandlingsavgift per ton

1 122 kr
112 kr
1 171 kr

(1 403 kr)
(140 kr)
(1 464 kr)

Tillägg
Framkörningsavgift för hämtning under nästkommande arbetsdag
eller annan veckodag än den fastställda extra hämtningsdagen

Per tillfälle
570 kr
(713 kr)

Vid ej utförd hämtning pga. ingen framkomlighet tas en avgift ut på
Vid slangdragning utöver 10 m debiteras för varje påbörjat 10-tal
meter (max 1 800 kr per tömningstillfälle och oberoende av om en
slamkärra används eller ej) 1)

570 kr

(713 kr)

225 kr

(281 kr)

3 762 kr

(4 703 kr)

Fast avgift för färjetransport per tillfälle för extra slamtömningar
utanför ordinarie tömningsveckor under sommarsäsongen.
1)

Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, dvs mätningen kan komma att omfatta mark
utanför fastighetsgränsen.

Jourtömning
Jourtömning tömningsavgift (behandlingsavgift tillkommer)
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Per tillfälle
3 322 kr
(4 152 kr)

AVSNITT 4:
RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - LATRINHÄMTNING ENBOSTADSHUS
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.
Latrin vid permanentbostäder ska hämtas minst varannan vecka.
Årsavgift vid hämtning av latrin varannan vecka.
Förslutet kärl

5 562 kr

Per år
(6 953 kr)

Extra hämtning
Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl
Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl
Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme

206 kr
854 kr
1 368 kr

(258 kr)
(1 068 kr)
(1 710 kr)
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AVSNITT 5:
RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - LATRINHÄMTNING FRITIDSHUS
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes.
Latrin ska, för fritidshus, hämtas minst åtta gånger per år under tidsperioden maj till oktober.

Årsavgift för hämtning av latrin 8 gånger per säsong
Förslutet kärl

Per år
2 520 kr
(3 150 kr)

Extra hämtning
Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl
Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl
Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme

206 kr
854 kr
1 368 kr

(258 kr)
(1 068 kr)
(1 710 kr)

415 kr

Per år
(519 kr)

TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)
Tillägg
Gångvägstillägg för varje påbörjat 10-tal meter utöver 10 meter
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AVSNITT 6:
RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - FLERBOSTADSHUS
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.
1. GRUNDAVGIFTER
Grundavgift per lägenhet och år
Grundavgift per lägenhet och år för fastigheter utan grovsopshämtning
Grovsopor:
 Avgift för hämtning och behandling av grovsopor per ton (1 gång/vecka)
 Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka
 Städning av grovsopsrum, begärd av kund, i samband med hämtning - per
påbörjad timme

Per år
458 kr
642 kr

1 819 kr/ton
1 289 kr/år
1 436 kr/timme

2 A. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER
Årsavgifter vid hämtning 1 gång/vecka
Kärltömning – källsortering av matavfall 1)
140 l – matavfall
370 l - matavfall
190 l - restavfall
240 l - restavfall
370 l - restavfall
660 l - restavfall

Maxvikt (kg)

Kärltömning – osorterat (ingen utsortering av matavfall)
190 l - restavfall
240 l - restavfall
370 l - restavfall
660 l - restavfall
Avgift vid felsortering av matavfall

40
40
40
66

Per år
643 kr
1 699 kr
545 kr
689 kr
1 061 kr
1 894 kr

40
40
40
66

Per år
982 kr
1 240 kr
1 911 kr
3 409 kr
Per tillfälle och kärl
400 kr

1) Källsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall per lägenhet
och vecka
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Tillägg – per hämtställe
Besöksavgift per tillfälle – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år)
Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka (52 ggr/år)

Per år

995 kr
1 289 kr

Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter):
Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)
11-20 meter = 1 tillägg
21-30 meter = 2 tillägg
31-40 meter = 3 tillägg
41-50 meter = 4 tillägg
51-60 meter = 5 tillägg

Per år
825 kr
1 649 kr
2 474 kr
3 299 kr
4 123 kr

2 B. TÖMNING AV BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE – 1 GÅNG PER VECKA
Abonnemang Källsortering av matavfall
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka

Per år
3 320 kr

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm
Matavfall
Restavfall

3 774 kr
2 472 kr

Abonnemang Osorterat
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka

3 320 kr

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm

6 587 kr

Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm
Per säck
44 kr

Avgift, innersäck

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfallet och vill kombinera detta med
kärl för matavfall så gäller ordinarie kärltaxa för matavfallet.
2 C. KUNDSPECIFIK HÄMTNING
Hämtning vid sopsugsanläggning
Behandling av hushållsavfall
(transport debiteras separat, grundavgift enligt ovan)
Sopsugsanläggningen i Brandbergen (per lägenhet och år)
Tömningsavgift mobil sopsug

Per år
596 kr

170 kr
2 369 kr/timme

3. EXTRATJÄNSTER
Extra hämtning av sopor i säck/kärl i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl
Maxvikt (kg)
Per gång
210 l säck
15
85 kr
240 l säck
15
100 kr
370 l kärl – källsorterat restavfall
40
22 kr
660 l kärl – källsorterat restavfall
66
37 kr
370 l kärl – osorterat restavfall
40
38 kr
660 l kärl – osorterat restavfall
66
66 kr
Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning
Extra hämtning lössopor i samband med ordinarie hämtning
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685 kr
369 kr/kbm

4. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)
350 l säck (årsavgift)
Extrahämtning i samband med ordinarie hämtning – 350 l/per säck
Engångssäckar (avgift per säck)
160 l
240 l

Maxvikt (kg)
15
15
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3 105 kr/år
139 kr/gång
Per år
1 424 kr
2 133 kr

AVSNITT 7:
RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - RESTAURANGER OCH STORKÖK
Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.
Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk
behandling. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att
olägenhet inte ska uppstå.
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 vita 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.
Avgift vid felsortering av matavfall

Per tillfälle och kärl
400 kr

1. REN FRAKTION MATAVFALL - (52 ggr/år) 1)
Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.
Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.
Kärl
140 l - per kärl och tillfälle
Tillägg för ej utställt 140 l kärl vid ordinarie hämtning
Matavfallstank/behållare
Besöksavgift - per timme
Behandlingsavgift - per ton

Per gång
96 kr
96 kr

Per år
4 967 kr

1 163 kr/timme
870 kr/ton

Bomkörning – tömning av matavfallstank har ej kunnat genomföras

466 kr/gång

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen
På grund av vikten begränsas hämtning av matavfallskärl till kärl placerade inom 20 meter från fordonets
uppställningsplats

2 A. REN FRAKTION BRÄNNBART RESTAVFALL
HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER – (52 ggr/år) 1)
Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.
Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.
Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år)
Engångssäckar
120 l
160 l - 210 l
240 l

Maxvikt (kg)
15
20
26

Per år
411 kr
Per år
1 364 kr
1 933 kr
2 273 kr
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Kärl
370 l
660 l

Per år
3 349 kr
4 873 kr

40
66

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka 2)

685 kr

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen.
2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök.

2B. OSORTERAD FRAKTION RESTAVFALL, efter dispens från kommunen *)
HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER – (52 ggr/år) 1)
Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.
Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.
Per år
411 kr

Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år)
Engångssäckar
120 l
210 l
240 l
Kärl
140-370 l
660 l

Maxvikt (kg)
15
20
26

Per år
3 234 kr
4 584 kr
5 392 kr
Per år
7 941 kr
10 827 kr

40
66

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka 2)

685 kr

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen
2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök
*) Storkök, restauranger och liknande verksamheter skall enligt renhållningsföreskrifterna sortera ut matavfall för
biologisk behandling.

3. TÖMNING AV BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE– 1 GÅNG PER VECKA
Abonnemang Källsortering av matavfall
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka

Per år
3 320 kr

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm
Matavfall
Restavfall

3 774 kr
2 472 kr

Abonnemang Osorterat
Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka

3 320 kr

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm

6 587 kr

Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm
Per säck
44 kr

Avgift, innersäck
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4. GROVSOPOR – ÅRSAVGIFT HÄMTNING 1 GÅNG/VECKA
Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton
Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka

5. Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter):
Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)
11-20 meter = 1 tillägg
21-30 meter = 2 tillägg
31-40 meter = 3 tillägg
41-50 meter = 4 tillägg
51-60 meter = 5 tillägg

1 819 kr/ton
1 289 kr/år

Per år
825 kr
1 649 kr
2 474 kr
3 299 kr
4 123 kr

6. Extratjänster
Extra hämtning av sopor i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl Per gång
120 l säck
59 kr
210 l säck
81 kr
240 l säck
115 kr
Kärl 140 l - matavfall
100 kr
Kärl 370 l – ren fraktion
68 kr
Kärl 370 l – blandad fraktion
154 kr
Kärl 660 l – ren fraktion
95 kr
Kärl 660 l – blandad fraktion
210 kr
Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning
Hämtning lössopor/grovsopor i samband med ordinarie hämtning

7. Fettavskiljare
Tömning per gång 0-3 kbm
Tömning per gång 4-6 kbm
Tömning per gång 7-9 kbm
Tömning per gång 10-12 kbm
Tömning per gång 13-15 kbm

685 kr
424 kr/kbm

Per gång
1 310 kr
1 907 kr
2 507 kr
3 105 kr
3 704 kr

Behandlingsavgift per kbm

266 kr/kbm

Tillägg:
Slangdragning, per påbörjade 10 m över 10 m.
Extraman, timme.
Tidspassning, timme.
Sug- och spolbil med ånga, timme.
Liten garagebil, tömning.

225 kr
327 kr
1 122 kr
2 058 kr
2 810 kr

8. Tjänster under avveckling (inga nya abonnemang)

Per gång

Hämtning 380 l kärl komp blandat avfall

8 850 kr
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