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Enbostadshus
Deta 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 SRVs återvinningscentraler.
Hämtning av kyl- och frysskåp vid uppställningsplats som anvisas av SRV.
Hämtning året runt på öar utan fast landförbindelse förutsäter at kund är mantalsskriven på adressen eller at fastigheten ligger i et område där SRV redan har befntlig året runt hämtning.

I den årliga avgifen ingår en grundavgif (1 141 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgif beroende
på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgifen och abonnemansavgifen sammanslagen. Avgif tas
ut även om kärl inte är framställt. Alla avgifer är inklusive moms.

Abonnemang Källsortering av matavfall
Abonnemang

Pris per år

Pris per kvartal

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

2 095 kr/år

523,75 kr/kvartal

140 liter kärl matavfall + 240 l kärl restavfall

2 362 kr/år

590,50 kr/kvartal

Pris per år

Pris per kvartal

190 liter kärl

1 208 kr/år

302 kr/kvartal

240 liter kärl

3 244 kr/år

811 kr/kvartal

Pris per år

Pris per kvartal

2 595 kr/år

648,75 kr/kvartal

268 kr/år

67 kr/kvartal

Avgif för tillkommande kärl för restavfall (per kärl)
Kärl

Felsorteringsavgif 500 kr per tillfälle.

Sorterahemma
Tjänst
Tömning hushållsavfall + Sorterahemma - förpackningar
Tillkommande 140 liter kärl matavfall
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Abonnemang Osorterat mat- och restavfall
Abonnemang

Pris per år

Pris per kvartal

140 liter kärl - 190 liter kärl

2 991 kr/år

747,75 kr/kvartal

240 liter kärl

3 355 kr/år

838,75 kr/kvartal

Pris per år

Pris per kvartal

140 - 190 liter kärl

1 850 kr/år

462,50 kr/kvartal

240 liter kärl

3 741 kr/år

935,25 kr/kvartal

Avgif för tillkommande kärl för restavfall (per kärl)
Kärl

Extratjänster för enbostadshus med egna kärl
Tjänst

Pris

Extra hämtning av kärl eller säck utanför ordinarie
hämtningsdag. Beställs minst en dag i förväg.

218 kr/kärl/säck
och tillfälle

Dragvägstillägg 1,5-10 meter vid enstaka tillfälle.
Beställ minst 2 dagar i förväg.

98 kr/hämtställe
och tillfälle

Dragvägstillägg 1,5-10 meter

1 258 kr/år

Hämtning av grovavfall från fastigheten. Avfallet ska
kunna hanteras av en person

637 kr/kbm

4

Pris per kvartal

314,50 kr/kvartal

Enbostadshus och gemensamhetsanläggning - Skärgård
Deta ingår i taxan:
•

Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall.

I den årliga avgifen ingår en grundavgif (1 141 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgif beroende
på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgifen och abonnemansavgifen sammanslagen. Avgif tas
ut även om kärl inte är framställt. Alla avgifer är inklusive moms.

Abonnemang Källsortering av matavfall
Abonnemang

Pris per år

Pris per kvartal

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

2 095 kr/år

523,75 kr/kvartal

140 liter kärl matavfall + 240 l kärl restavfall

2 362 kr/år

590,50 kr/kvartal

Pris per år

Pris per kvartal

190 liter kärl

1 208 kr/år

302 kr/kvartal

240 liter kärl

3 244 kr/år

811 kr/kvartal

Pris per år

Pris per kvartal

140 liter kärl - 190 liter kärl

2 991 kr/år

747,75 kr/kvartal

240 liter kärl

3 355 kr/år

838,75 kr/kvartal

Pris per år

Pris per kvartal

140-190 liter kärl

1 850 kr/år

462,50 kr/kvartal

240 liter kärl

3 741 kr/år

935,25 kr/kvartal

Avgif för tillkommande kärl för restavfall (per kärl)
Kärl

Felsorteringsavgif 500 kr per tillfälle.

Abonnemang Osorterat mat- och restavfall
Abonnemang

Avgif för tillkommande kärl för osorterat mat- och restavfall
Kärl
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Abonnemang Säck
Abonnemang
210 liter säck, varannan vecka

Pris per år

Pris per kvartal

2 738 kr/år

648,50 kr/kvartal

Abonnemang Gemensamhetsanläggning - faktura per hushåll
Abonnemang

Pris per år

Pris per kvartal

Gemensamhetsanläggning - Källsortering av Matavfall

1709 kr/år

427,75 kr/kvartal

Gemensamhetsanläggning - Osorterat

2 256 kr/år

564 kr/kvartal

Pris

Pris per kvartal

Extratjänster
Tjänst
Extra hämtning av kärl eller säck utanför ordinarie hämtningsdag. Beställs minst en dag i förväg.
Dragvägstillägg 1,5-10 meter

218 kr/kärl/säck
och tillfälle
1 258 kr/år
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314,50 kr/kvartal

Flerbostadshus
Hämtningsavgifer för olika kärl. Mervärdesskat tillkommer på angivna avgifer.

Grundavgifer
Grundavgif

Pris

Grovsopshämtning ingår

515 kr/år och lägenhet

Grovsopshämtning ingår ej

721 kr/ år och lägenhet

Avgifer för ferbostadshus med kärl
26 hämtningar/år

52 hämtningar/år

104 hämtningar/år

156 hämtningar/år

510 kr

1 019 kr

2 338 kr

3 658 kr

26 hämtningar/år

52 hämtningar/år

104 hämtningar/år

156 hämtningar/år

140 liter matavfall

329 kr

658 kr

1 317 kr

1 975 kr

370 liter matavfall

870 kr

3 479 kr

3 479 kr

5 218 kr

190 liter restavfall

279 kr

558 kr

1 117 kr

1 675 kr

240 liter restavfall

353 kr

705 kr

1 410 kr

2 115 kr

370 liter restavfall

543 kr

1 087 kr

2 173 kr

3 260 kr

660 liter restavfall

970 kr

1 939 kr

3 879 kr

5 818 kr

190 liter, blandat mat- och restavfall

503 kr

1 005 kr

2 010 kr

3 015 kr

240 liter, blandat mat- och restavfall

635 kr

1 269 kr

2 538 kr

3 807 kr

370 liter, blandat mat- och restavfall

978 kr

1 957 kr

3 914 kr

5 870 kr

660 liter, blandat mat- och restavfall

1 745 kr

3 490 kr

6 980 kr

10 470 kr

Framkörningsavgif
Framkörningsavgif, per hämtställe
Avgif per kärl
Kärl

Felsorteringsavgif för mavfall,per tillfälle och kärl: 400 kr.

Dragvägens längd - per kärl
Tillägg
Dragvägstillägg, per påbörjat 10-tal meter (över 10 m)
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52 hämtningar/år

104 hämtningar/år

156 hämtningar/år

844 kr

1 688 kr

2 533 kr

Extra tjänster
Tjänst

Pris per tillfälle

Framkörningsavgif vid extra hämtning utan samband med
ordinarie hämtning

701 kr/tillfälle

Extra hämtning, 370 liter restavfall

23 kr/tillfälle

Extra hämtning, 660 liter restavfall

38 kr/tillfälle

Extra hämtning, 370 liter blandat mat- och restavfall

39 kr/tillfälle

Extra hämtning, 660 liter blandat mat- och restavfall

68 kr/tillfälle

Hämtningsavgifer ferbostadshus för botentömmande behållare
Avgif
Framkörningsavgif

52 hämtningar/år

104 hämtningar/år

156 hämtningar/år

844 kr

1 688 kr

2 533 kr

Matavfall

3 864 kr/kbm 3 864 kr/kbm 3 864 kr/kbm

Restavfall

2 531 kr/kbm 2 531 kr/kbm 2 531 kr/kbm

Blandat mat- och restavfall

6 744 kr/kbm 6 744 kr/kbm 6 744 kr/kbm

Behandlings avgif, transportkostnad tillkommer

611 kr/ton

611 kr/ton

611 kr/ton

52 hämtningar/år

104 hämtningar/år

156 hämtningar/år

2 425 kr/tim

2 425 kr/tim

156 hämt./år

Hämtningsavgifer ferbostadshus för sopsug
Hämtningsavgif
Tömning med mobil sopsug

Hämtningsavgifer för Grovavfall
Avgif

Pris

Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år

1 862 kr/ton

Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år

1 320 kr/år

Städning av avfallsutrymme för grovavfall,begärd av kund, i samband
med hämtning
Enstaka hämtning av grovavfall, eferbeställning

1 470 kr/påbörjad timme
636 kr/kbm
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Fritidshus
Deta 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 SRVs återvinningscentraler.
Sommarhämtning sker under perioden maj till oktober.

I den årliga avgifen ingår en grundavgif (1 141 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgif beroende
på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgifen och abonnemansavgifen sammanslagen. Avgif tas
ut även om kärl inte är framställt. Alla avgifer är inklusive moms.

Fritidshus enbostadshus - Fastland
Priserna gäller vid samfakturering för till exempel samfällighetsförening.

Abonnemang Osorterat mat- och restavfall - enskilda fastigheter
Abonnemang

Pris per år

190 liter kärl osorterat

1 628 kr/år

240 liter kärl osorterat

Erbjuds inte

Fritidshus gemensamhetsanläggning - Fastland
Priserna gäller vid samfakturering för till exempel samfällighetsförening.

Abonnemang Källsortering av matavfall
Pris per år hämtning varje vecka

Pris per år hämtning
varannan vecka

140 liter kärl matavfall + 370 l kärl restavfall

1 617 kr

1 298 kr

140 liter kärl matavfall + 660 l kärl restavfall

3 390 kr

2 740 kr

370 liter osorterat

1 694 kr

1 372 kr

660 liter osorterat

3 467 kr

2 817 kr

Abonnemang
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Fritidshus gemensamhetsanläggning - Fastland
Priserna gäller vid enskild fakturering till fastighetsinnehavare.

Abonnemang Källsortering av matavfall
Abonnemang

Pris per år och hushåll

Källsortering av matavfall

597 kr/år och hushåll

Blandat mat- och restavfall

674 kr/år och hushåll

Extratjänster för fritidshus - Fastland
Tjänst

Pris

Extra hämtning av kärl utanför ordinarie hämtningsdag.
Beställs minst en dag i förväg.
Hämtning av grovavfall från fastigheten. Avfallet ska
kunna hanteras av en person.

218 kr per kärl/säck och tillfälle
638 kr/kbm

Fritidshus - Skärgård
Tjänst

Pris per år

210 liter (säck)

786 kr/år, hämtning vid enskild fastighet

Fritidshus enbostadshus - Fastland. Abonnemang Osorterat
mat- och restavfall
Abonnemang

Pris per år

190 liter kärl osorterat

1 550 kr/ år, gemensamhetsanläggningar

240 liter kärl osorterat

2 350 kr/ år, gemensamhetsanläggningar

Extratjänster för fritidshus gemensamhetsanläggning - Skärgård
Tjänst

Pris per säck

Extra hämtning av kärl på ordinarie hämtningsdag

218 kr per säck
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Gemensamhetsanläggning
I den årliga avgifen ingår en grundavgif (1 141 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgif beroende
på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgifen och abonnemansavgifen sammanslagen. Alla avgifter är inklusive moms.

Abonnemang - faktura per hushåll
Abonnemang

Pris per år

Pris per kvartal

Källsortering av Matavfall

1709 kr/år

427,75 kr/kvartal

Osorterat

2 256 kr/år

564 kr/kvartal

Pris per år

Pris per kvartal

1 045 kr/år

261,25 kr/kvartal

Dragvägens längd - faktura per hushåll
Tillägg
Dragvägstillägg, per påbörjat 10-tal meter (över 10 m)

Hämtningsavgifer för botentömmande behållare
Besöksavgif
Besöksavgif tömning 1 gång per vecka

Pris per år

Pris per kvartal

4 249 kr/år

1 062,25 kr/kvartal

Rörlig avgif per kubikmeter behållare max 5 kbm,tömning en gång i veckan
Rörlig avgif

Pris per kubikmeter

Matavfall

4 830 kr/kbm

Osorterat

3 164 kr/kbm

Abonnemansavgif för matavfallskärl i kombination med
botentömmande behållare för restavfall
Kärl

Pris per år och kärl

Matavfall 140 liter

824 kr/år per kärl

Matavfall 370 liter

2 175 kr/år per kärl
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Hämtningsavgifer för Grovavfall
Avgif

Pris

Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år

1 862 kr/ton

Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år

1 320 kr/år

Städning av avfallsutrymme för grovavfall, begärd av
kund, i samband med hämtning
Enstaka hämtning av grovavfall, eferbeställning

1 470 kr/påbörjad timme
636 kr/kbm
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Slamtömning enbostadshus och
fritidshus
Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvät ska hämtas minst en gång vartannat
år. Slam från sluten tank, slamavskiljare med vatentoaletanslutning och reningsverk ska hämtas vid
behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år vid
fritidshus.

Slamtömning fastland
Enligt Renhållningsföreskriferna föreskriven tömning, under veckor som aviseras i förväg av SRV.
Typ av tömning

Pris/0-3 kbm

Pris/3-6 kbm

847 kr/0-3 kbm

1 144 kr/3-6 kbm

Avtalad tömning. Beställs av kunden minst en vecka innan
och inplanerad av SRV.

1 050 kr/0-3 kbm

1 347 kr/3-6 kbm

Extra tömning avser tömning efer kundens
beställning, utanför schema för ekonomitömning.

1 172 kr/0-3 kbm

1 471 kr/3-6 kbm

Akut tömning avser tömning som sker inom 24 timmar
efer kundens beställning. Tömning utförs dagtid, vardagar mellan kl. 07.00-16.00.

1 902 kr/0-3 kbm

2 200 kr/3-6 kbm

Jourtömning avser tömning som sker efer kl. 16.00 på
vardagar eller under helgdagar.

4 251 kr/0-3 kbm

4 251 kr/3-6 kbm

Ekonomitömning

Övriga avgifer
Behandlingsavgif

144 kr per kbm tank- eller brunnsvolym

Volym utöver 6 kbm

141 kr per påbörjad kbm
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Övriga tjänster fastland
Tjänst

Pris

Slamavskiljare i direkt anslutning till annan anläggning
och som töms i samband med denna.
Extra personal

225 kr per tömning (max 3 kbm)
418 kr/person och tim.

Behandling av fltermaterial från fosforfällor

1 498 kr/ton

Ej framkomlig väg till brunn/tank

740 kr per tillfälle
292 kr per påbörjat
10-tal meter

Slangdragning utöver 10 meter
Extratömning det vill säga tömning vid annat tillfälle än
ordinarie ekonomitömning debiteras utöver ordinarie
avgif för extratömning.

740 kr per tillfälle

Extra arbete, till exempel spolning

1 436 kr/timme

Slamtömning skärgård
Typ av tömning
Ekonomitömning (schemalagda tömningar under veckor
som aviseras i förväg av SRV).
Jourtömning avser tömning som sker efer kl. 16.00 på
vardagar eller under helgdagar.

Pris

Pris

847 kr/0-3 kbm

1 144 kr/3-6 kbm

4 521 kr

4 521 kr

Övriga avgifer
Behandlingsavgif

144 kr per kbm brunns-/tankvolym

Volym utöver 6 kbm

141 kr per påbörjad kbm

Övrig tjänst skärgård
Tjänst

Pris

Extratömning det vill säga tömning vid annat tillfälle än
ordinarie ekonomitömning debiteras färjetransport
utöver ordinarie avgif för extratömning.
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4 883 kr

Latrin permanentboende och
fritidshus
Hämtningsavgifer för de två olika abonnemangen. Alla avgifer är inklusive moms. Kärlet ska vara förslutet, framställt och vid behov rengjort på utsidan.

Latrinhämtning för permanentboende
Abonnemang/extra kärl

Pris per år

Pris per kvartal

Abonnemang, hämtning varannan vecka

7 118 kr/år

1 779,50 kr/kvartal

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning

264 kr/kärl

Extra kärl inom 5 arbetsdagar

1 093 kr/kärl

Extra kärl inom 2 arbetsdagar

1 751 kr/kärl

Latrinhämtning för fritidshus
Abonnemang/extra kärl

Pris per år

Pris per kvartal

Abonnemang, hämtning varannan vecka, 8 gånger
per säsong

3 226 kr/år

806,50 kr/kvartal

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning

264 kr/kärl

Extra kärl inom 5 arbetsdagar

1 093 kr/kärl

Extra kärl inom 2 arbetsdagar

1 751 kr/kärl
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Verksamheter
Hämtningsavgifer för olika kärl . Avgif tas ut även om kärl inte är framställt. Mervärdesskat tillkommerpå angivna avgifer.

Avgifer restauranger och storkök med kärl
52 hämtningar per år

104 hämtningar per år

156 hämtningar per år

1 122 kr

2 338 kr

1 823 kr

52 hämtningar per år

104 hämtningar per år

156 hämtningar per år

140 liter restavfall

5 157 kr

10 315 kr

15 472 kr

370 liter restavfall

3 429 kr

6 858 kr

10 287 kr

660 liter restavfall

4 989 kr

9 978 kr

14 968 kr

140-370 liter, blandat mat- och restavfall

8 130 kr

16 261 kr

24 391 kr

11 084 kr

22 169 kr

33 253 kr

52 hämtningar per år

104 hämtningar per år

156 hämtningar per år

844 kr

1 688 kr

2 533 kr

Framkörningsavgif
Framkörningsavgif, per hämtställe
Avgif per kärl
Kärl

660 liter, blandat mat- och restavfall
Felsorteringsavgif för mavfall, per tillfälle och kärl: 400 kr

Dragvägens längd - per kärl
Tillägg
Dragvägstillägg, per påbörjat 10-tal meter
(över 10 meter)
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Extra hämtning i samband med ordinarie hämtning
Extra hämtning

Pris per tillfälle

120-370 liter (säck)

61 kr/tillfälle

210 liter (säck)

83 kr/tillfälle

240 liter (säck)

117 kr/tillfälle

Extrahämtning utanför ordinarie hämtning
Kärl

Pris

140 liter (kärl), matavfall

102 kr

370 liter (kärl), restavfall

70 kr

660 liter (kärl), restavfall

158 kr

370 liter (kärl) blandat mat- och restavfall

97 kr

660 liter (kärl) blandat mat- och restavfall

215 kr

Hämtningsavgifer för botentömmande behållare
Avgif
Framkörningsavgif

52 hämtningar per år

104 hämtningar per år

156 hämtningar per år

3 399 kr

6 798 kr

10 197 kr

Matavfall

3 864 kr/kbm 3 864 kr/kbm 3 864 kr/kbm

Restavfall

2 531 kr/kbm 2 531 kr/kbm 2 531 kr/kbm

Blandat mat- och restavfall

6 744 kr/kbm 6 744 kr/kbm 6 744 kr/kbm

Matavfallstank
Avgif

Pris

Besöksavgif

1 191 kr/tim

Behandlingsavgif

891 kr/ton

Bomkörnings - tömningen har inte kunnat utföras

477kr/tillfälle
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Fetavskiljare
Typ av tömning/avgifer

Pris

Tömning 0-3 kbm

1 341 kr/tillfälle

Tömning 4-6 kbm

1 952 kr/tillfälle

Tömning 7-9 kbm

2 566 kr/tillfälle

Tömning 10-12 kbm

3 179 kr/tillfälle

Tömning 13-15 kbm

3 792 kr/tillfälle

Behandlingsavgif

273 kr/kbm

Slangdragning utöver 10 meter, per påbörjad 10 meter
Extra personal

230 kr
335 kr/person och tim

Avtalad tid för tömning,tillägg utöver avgif för tömning

1 148 kr

Sug- och spolbils tömning tillägg utöver avgif för tömning

2 107 kr/tim

Liten garagebil

2 877 kr/tim

Hämtningsavgifer för Grovavfall
Hämtningsavgifer

Pris

Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år

1 862 kr/ton

Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år

1 320 kr/år

Städning av avfallsutrymme för grovavfall, begärd av kund, i samband
med hämtning
Enstaka hämtning av grovavfall, eferbeställning

1 470 kr per påbörjad timme
636 kr/kbm
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