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RENHÅLLNINGSTAXA 

Landskrona Stad och Svalövs Kommun 

Gäller fr.o.m. 2018-01-01 

 

 

 

 

 

 

Landskrona Svalövs Renhållnings AB (LSR) ansvarar för långsiktig planering och upphandling 

av avfallstjänster åt Landskrona Stad och Svalövs Kommun. 

LSR föreslår taxesättningen som beslutas av respektive kommunfullmäktige. 

Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet, det vill säga våra 

abonnenter/kunder. Skattefinansiering förekommer inte. Avfallshanteringen regleras i 

Miljöbalken och Avfallsförordningen som gäller för hela landet. I kommunens 

renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen. 

För de åtgärder som enligt gällande renhållningsordning skall utföras genom kommunens 

försorg skall ersättning erläggas av fastighetsägaren alternativt nyttjanderättshavaren. 
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HUSHÅLLSAVFALL 

Taxan är uppbyggd på tre insamlingsalternativ med olika miljöinriktning. 

 

MILJÖ – Hämtning av utsorterat matavfall och restavfall 
Hämtning av matavfall sker normalt var 14-dag och av restavfall hämtas var 4-de vecka för villa och 
sommarhus. Hos flerfamiljshus och bostadsrätter sker normalt hämtning av båda avfallsslagen 1 ggr 
per vecka. 
MILJÖ är det bästa insamlingsalternativet och är standard för villa och sommarhus. 

 
 
MIX – Hämtning av restavfall blandat med matavfall 

Hämtning sker normalt var 14-dag för villa och 1 ggr per vecka för flerfamiljshus och bostadsrätter. 

 

HEMKOMPOST – Hemkompostering av matavfall och hämtning av restavfall 

Hämtning av restavfall sker normalt var 4-de vecka för villa och 1 ggr per vecka för flerfamiljshus och 

bostadsrätter. 

Ansökan om tillstånd hos kommunens tillsynsmyndighet krävs för eget omhändertagande av 

matavfallet. 

 

Vid beräkning av taxorna har följande parametrar använts 
 

1. Grundavgift  
Administration, information, utveckling, återvinningscentraler, farligt avfall mm 
 

2. Rörlig avgift 

-Behållare och påsar (styrs av priset på kärl, säckar och containrar enligt abonnentens val) 

-Transport och hämtning  

-Behandling (beräknas på abonnerad hämtningsmängd) 

-Gångavstånd etc (kärl ska placeras vid tomtgräns eller närmast uppställningsplats för 

tömningsfordonet) 
 

3. Miljöstyrning  
Ett transparent miljöstyrande belopp som dras av från MILJÖ- och HEMKOMPOST-alternativen och 

läggs till på MIX-alternativet – Miljöstyrningen genererar inga intäkter utan är över tid intäktsneutralt 

för renhållaren. 
 

De olika insamlingsalternativen samt angivna avgifter/parametrar ligger till grund för de olika 

taxorna. Taxorna har utformats på ett sätt som ska leda till ett hållbart kretsloppstänk (återvinning).  

 

I nedan angivna tabeller visas de vanligaste abonnemangen/taxorna men utöver dessa kan också 

andra alternativ väljas.  

Som ett exempel kan nämnas följande:  

Två grannfastigheter väljer att ha gemensamma kärl (kräver kommunens tillsynsmyndighets 

godkännande). I det fallet utgår 2 grundavgifter (parameter 1) medan den rörliga avgiften (parameter 

2) delas. Debitering sker direkt till varje fastighetsägare. 
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VILLA   
Boende i en- eller tvåfamiljsfastighet. 

Avgift per år. 

 

Grundavgift  

 exkl moms inkl moms 

Grundavgift 1 200 kr 1 500 kr 

 

Rörlig avgift  

 exkl moms inkl moms 

140 lit kärl för matavfall hämtning var 14-dag 474 kr 593 kr 

190 lit kärl för restavfall hämtning var 4-de vecka 394 kr 493 kr 

190 lit kärl för restavfall hämtning var 14-dag 716 kr 896 kr 

370 lit kärl för restavfall hämtning var 14-dag 1 314 kr 1 643 kr 
 

Miljöstyrning beräknas på grundavgift och rörlig avgift  

MILJÖ -35% 

MIX   45% 

HEMKOMPOST     0% 

 

Exempel 
Pris för totalt abonnemang, samtliga parametrar inräknade. 

 

MILJÖ Standard  exkl moms inkl moms 

140 lit kärl för matavfall hämtning var 14-dag   

190 lit kärl för restavfall hämtning var 4-de vecka 1 344 kr 1 680 kr 

   

MILJÖ Extraval   

140 lit kärl för matavfall hämtning var 14-dag   

190 lit kärl för restavfall hämtning var 14-dag 1 554 kr 1 943 kr 

   

MIX   

190 lit kärl för restavfall hämtning var 14-dag 2 779 kr 3 474 kr 

   

HEMKOMPOST   

190 lit kärl för restavfall hämtning var 4-de vecka 1 594 kr 1 993 kr 
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SOMMARHUS 
Hämtning maj - september 

Avgift per säsong. 

 

Grundavgift  

 exkl moms inkl moms 

Grundavgift  600 kr 750 kr 

 

Rörlig avgift  

 exkl moms inkl moms 

140 lit kärl för matavfall hämtning var 14-dag 272 kr 340 kr 

190 lit kärl för restavfall hämtning var 4-de vecka 201 kr 251 kr 

190 lit kärl för restavfall hämtning var 14-dag 342 kr 427 kr 

370 lit kärl för restavfall hämtning var 14-dag 659 kr 823 kr 
 

Miljöstyrning beräknas på grundavgift och rörlig avgift  

MILJÖ -35% 

MIX  45% 

HEMKOMPOST    0% 

 

Exempel 
Pris för totalt abonnemang, samtliga parametrar inräknade. 

 

MILJÖ Standard exkl moms inkl moms 

140 lit kärl för matavfall hämtning var 14-dag   

190 lit kärl för restavfall hämtning var 4-de vecka 697 kr 872 kr 

   

MIX   

190 lit kärl för restavfall hämtning var 14-dag 1 366 kr 1 707 kr 

   

HEMKOMPOST   

190 lit kärl för restavfall hämtning var 4-de vecka 801 kr 1 001 kr 
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FLERFAMILJSHUS  
Avgift per år. 

  

 

Grundavgift 
Grundavgift utgår per lägenhet samt per verksamhet i flerfamiljshus. Med verksamhet avses lokal med en eller 

flera personer verksamma där avfall jämförligt med hushållsavfall uppstår genom förekomsten av endera kök, 

pentry, personalmatsal och/eller sanitärt utrymme. 
 

 exkl moms inkl moms 

Grundavgift per lägenhet/lokal 720 kr 900 kr 

 

Rörlig avgift  

 exkl moms inkl moms 

140 lit kärl för matavfall hämtning 1 ggr per vecka 1 074 kr 1 343 kr 

Biopåsar per lägenhet 72 kr 90 kr 

190 lit kärl för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 1 439 kr 1 799 kr 

370 lit kärl för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 2 393 kr 2 991 kr 

660 lit kärl för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 3 902 kr 4 877 kr 

4000 lit container för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 27 214 kr 34 018 kr 

6000 lit container för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 39 991 kr 49 989 kr 

8000 lit container för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 50 988 kr 63 735 kr 

750 lit underjordsbehållare för matavfall hämtning 1 ggr per vecka 33 787 kr 42 234 kr 

5000 lit underjordsbehållare för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 50 871 kr 63 589 kr 
 

 

 Miljöstyrning beräknas på grundavgift  

MILJÖ -75% 

MIX   40% 

HEMKOMPOST -30% 
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BOSTADSRÄTTSHUS  
Flerfamiljshus som drivs i bostadsrättsform. 

Avgift per år. 

 

 

Grundavgift  
Grundavgift utgår per lägenhet samt per verksamhet. Med verksamhet avses lokal med en eller flera personer 

verksamma där avfall jämförligt med hushållsavfall uppstår genom förekomsten av endera kök, pentry, 

personalmatsal och/eller sanitärt utrymme. 
 

 exkl moms inkl moms 

Grundavgift per lägenhet/lokal 840 kr 1 050 kr 

 

Rörlig avgift  

 exkl moms inkl moms 

140 lit kärl för matavfall hämtning 1 ggr per vecka 1 074 kr 1 343 kr 

Biopåsar per lägenhet 72 kr 90 kr 

190 lit kärl för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 1 439 kr 1 799 kr 

370 lit kärl för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 2 393 kr 2 991 kr 

660 lit kärl för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 3 902 kr 4 877 kr 

4000 lit container för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 27 214 kr 34 018 kr 

6000 lit container för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 39 991 kr 49 989 kr 

8000 lit container för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 50 988 kr 63 735 kr 

750 lit underjordsbehållare för matavfall hämtning 1 ggr per vecka 33 787 kr 42 234 kr 

5000 lit underjordsbehållare för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 50 871 kr 63 589 kr 
 

 

 

 Miljöstyrning beräknas på grundavgift  

MILJÖ -75% 

MIX   40% 

HEMKOMPOST -30% 
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VERKSAMHETER  
En inrättning där avfall jämförligt med hushållsavfall uppstår t.ex industri, affärsrörelse, personalmatsal, 

restaurang, skola, samlingslokal, fritidsanläggning, sjukhus o.dyl 
Avgift per år. 

 

Grundavgift  
Grundavgift utgår per verksamhet. 

 exkl moms inkl moms 

Grundavgift per verksamhet 720 kr 900 kr 

 

Rörlig avgift  

 exkl moms inkl moms 

140 lit kärl för matavfall hämtning 1 ggr per vecka 1 382 kr 1 727 kr 

190 lit kärl för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 1 439 kr 1 799 kr 

370 lit kärl för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 2 393 kr 2 991 kr 

660 lit kärl för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 3 902 kr 4 877 kr 

4000 lit container för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 27 214 kr 34 018 kr 

6000 lit container för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 39 991 kr 49 989 kr 

8000 lit container för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 50 988 kr 63 735 kr 

750 lit underjordsbehållare för matavfall hämtning 1 ggr per vecka 33 787 kr 42 234 kr 

5000 lit underjordsbehållare för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 50 871 kr 63 589 kr 

   
 

 

 Miljöstyrning beräknas på grundavgift och rörlig avgift 

MILJÖ -30% 

MIX  67% 

HEMKOMPOST  33% 

 

 

 

 

 

KOLONIER  

Hämtning maj – september. 

Avgift per säsong. 

 exkl moms inkl moms 

4000 lit container för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 18 021 kr 22 526 kr 

6000 lit container för restavfall hämtning 1 ggr per vecka 26 363 kr 32 954 kr 
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EXTRA HÄMTNING  
Avgift per behållare och hämtning. 

Extra hämtning sker normalt inom en arbetsdag. 

 exkl moms inkl moms 

Säck 160 - 240 lit, Kärl 140 - 190 lit  165 kr 206 kr 

Säck Komprimerad, Kärl 370 - 660 lit 260 kr 325 kr 

Container 4000 - 8000 lit 800 kr 1 000 kr 

Underjordsbehållare 750 - 5000 lit 800 kr 1 000 kr 

   

Extra hämtning i samband med ordinarie hämtningstillfälle.   

   

 Säck, Kärl 80 kr 100 kr 
 

 

ÖVERFULLT KÄRL  
Överfullt kärl är vars lock ej är stängt av egen vikt eller fyllt över kärlkanten. 

Avgift per behållare och tillfälle. 

 exkl moms inkl moms 

Överfullt kärl 140 - 190 lit 165 kr 206 kr 

Överfullt kärl 370 - 660 lit 260 kr 325 kr 
 

 

ABONNEMANGSÄNDRING 

Utbyte av befintlig avfallsbehållare, mot annan storlek, kan efter ansökan hos LSR ske inom en månad efter 

ansökan inkommit under förutsättning att villkoren i renhållningsordningens föreskrifter uppfylls. 

Avgiftsförändring sker i nästkommande debiteringsperiod. 

Vid ändring av abonnemangsform eller storlek av behållare ingår en fri utsättning eller hemtagning av behållare 

per år.  

Därutöver debiteras en avgift om 200 kr (250 kr inkl moms) per tillfälle. 
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TILLÄGG FÖR GÅNGAVSTÅND  
Av arbetsmiljöskäl medges gångavstånd endast i undantagsfall och hanteras enligt renhållningsordningens 

föreskrifter. 

Med gångavstånd avses sträckan mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och behållarens placering, 

avståndet räknas som enkelt gångavstånd. 

Vägen mellan hämtningsfordonet och behållaren ska vara jämn, hårdgjord och utan lutning. Vintertid ska vägen 

vara snöröjd och halkbekämpad. 

Avgift per behållare och år. 
 

 

2018-01-01 

Antal hämtningar per år 

 26  52   104   156   

 exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

5 - 10 meter 68 kr 85 kr 136 kr 170 kr 272 kr 340 kr 408 kr 510 kr 

10,1 - 20 meter 168 kr 209 kr 335 kr 419 kr 670 kr 838 kr 1 005 kr 1 256 kr 

20,1 - 30 meter 511 kr 638 kr 1 021 kr 1 276 kr 2 042 kr 2 553 kr 3 063 kr 3 829 kr 

över 30 meter 1 160 kr 1449 kr 2 319 kr 2 899 kr 4 638 kr 5 798 kr 6 957 kr 8 696 kr 

 

2019-01-01 

Antal hämtningar per år 

 26  52   104   156   

 exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

5 - 10 meter 68 kr 85 kr 136 kr 170 kr 272 kr 340 kr 408 kr 510 kr 

10,1 - 20 meter 184 kr 230 kr 369 kr 461 kr 737 kr 921 kr 1 106 kr 1 382 kr 

20,1 - 30 meter 562 kr 702 kr 1 123 kr 1 404 kr 2 246 kr 2 808 kr 3 369 kr 4 212 kr 

över 30 meter 1 275 kr 1 594 kr 2 551 kr 3 189 kr 5 102 kr 6 377 kr 7 653 kr 9 566 kr 

 

2020-01-01 

Antal hämtningar per år 

 26  52   104   156   

 exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

5 - 10 meter 68 kr 85 kr 136 kr 170 kr 272 kr 340 kr 408 kr 510 kr 

10,1 - 20 meter 203 kr 253 kr 405 kr 507 kr 811 kr 1 013 kr 1 216 kr 1 520 kr 

20,1 - 30 meter 618 kr 772 kr 1 235 kr 1 544 kr 2 471 kr 3 089 kr 3 706 kr 4 633 kr 

över 30 meter 1 403 kr 1 754 kr 2 806 kr 3 507 kr 5 612 kr 7 015 kr 8 418 kr 10 522 kr 

 

2021-01-01 

Antal hämtningar per år 

 26  52   104   156   

 exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

5 - 10 meter 68 kr 85 kr 136 kr 170 kr 272 kr 340 kr 408 kr 510 kr 

10,1 - 20 meter 223 kr 279 kr 446 kr 557 kr 892 kr 1 115 kr 1 338 kr 1 672 kr 

20,1 - 30 meter 679 kr 849 kr 1 359 kr 1 699 kr 2 718 kr 3 397 kr 4 077 kr 5 096 kr 

över 30 meter 1 543 kr 1 929 kr 3 087 kr 3 858 kr 6 173 kr 7 716 kr 9 260 kr 11 575 kr 
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ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  

 

TVÄTTNING AV KÄRL 
Avgift per kärl. 

 

Tvättning av kärl kan beställas av LSR mot en avgift om 135 kr (169 kr inkl moms). 

 

LOCK-I-LOCK ett lock som går att öppna från två håll 

Avgift per lock och år. 

 exkl moms inkl moms 

Lock-i-Lock till Kärl 140 liter - 190 liter 40 kr 50 kr 

Lock-i-Lock till Kärl 370 liter 80 kr 100 kr 
 

LÅSBART KÄRL 
Avgift per kärl och år. 

 exkl moms inkl moms 

Lås på kärl oavsett storlek inkl 1 nyckel 80 kr 100 kr 

Extra nyckel per styck 35 kr 44 kr 

 

NYCKELHANTERING VID LÅST DÖRR ELLER GRIND 
Avgift per år. 

 

För hämtning av behållare som är placerad bakom låst dörr/grind utgår en avgift för öppnande. 

Olåst dörr/grind eller dörr/grind försedd med kodlås eller magnetbricka utgår ingen avgift. 

 exkl moms inkl moms 

Hämtning var 14-dag 52 kr 65 kr 

Hämtning 1 ggr per vecka 104 kr 130 kr 

   

Extra hämtning  4 kr 5 kr 

 

EJ SORTERAT AVFALL 

Om avfallet inte sorteras enligt renhållningsordningens föreskrifter för aktuellt abonnemang utgår en 

felsorteringsavgift på 400 kr exkl moms (500 kr inkl moms) per behållare. Debitering sker vid upprepad 

felsortering. 

Vid alternativ MILJÖ eller HEMKOMPOST och där ingen utsortering av matavfall sker ändras 

abonnemangsformen till MIX.  
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FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGAR för Villa- och Sommar-abonnenter 
Avgift per år. 

 

Hämtning av förpackningar i ett 370 liters fyrfackskärl (glas färgat/ofärgat och metall, kartong, tidningar, plast) 

Start av denna tjänst kommer att ske under 2018. 

Abonnemanget är frivilligt och kommer erbjudas de som sorterar ut sitt matavfall, alternativ MILJÖ eller 

HEMKOMPOST, kostnadsfritt genom 100% Miljöstyrningsavdrag. 

Abonnemang utan utsortering av matavfall, alternativ MIX, kommer inte att utgå något Miljöstyrningsavdrag.  

 

 exkl moms inkl moms 

Kärl 370 liter indelat med fyra fack  327 kr 409 kr 

   

Miljöstyrningsavdrag 100% för alternativ MILJÖ och HEMKOMPOST -327 kr -409 kr 
 

 

TRÄDGÅRDSABONNEMANG  
ca 15 mars – 15 november, 17 tömningar 

Avgift per säsong. 

 

Trädgårdsavfall skall hanteras enligt renhållningsordningens föreskrifter.  

Ett abonnemang med hämtningen av trädgårdsavfall i kärl kan beställas mot särskild avgift. 

 exkl moms inkl moms 

370 lit kärl för trädgårdsavfall med hämtning var 14-dag 640 kr 800 kr 
 

 

Extra hämtning av 370 lit kärl för trädgårdsavfall inom 5 arbetsdagar 250 kr 313 kr 
 

En fri utsättning eller hemtagning av kärlet per år. 

Därutöver debiteras en avgift om 200 kr (250 kr inkl moms) per tillfälle. 
 

 

RISKAVFALL 
Avgift per år. 

 

Riskavfall får ej blandas med annat hushållsavfall utan skall hanteras enligt renhållningsordningens föreskrifter. 

Med riskavfall avses smittförande avfall, biologiskt material, engångssprutor och stickande avfall, radioaktivt 

avfall samt läkemedelsrester. 

 exkl moms inkl moms 

55 lit kartong för riskavfall med hämtning var 14-dag helår 2 600 kr 3 250 kr 

55 lit kartong för riskavfall med hämtning 1 ggr per vecka helår 5 200 kr 6 500 kr 

   

Extra hämtning av riskavfall i 55 lit kartong inom 5 arbetsdagar 250 kr 313 kr 
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FARLIGT AVFALL, EL- OCH ELKTRONIKAVFALL 
Farligt avfall och elavfall får ej blandas med annat hushållsavfall utan skall hanteras enligt 

renhållningsordningens föreskrifter. Farligt avfall och elavfall från hushållen mottages utan avgift på 

Återvinningscentralerna samt i mindre omfattning i vissa butiker. Farligt avfall och mindre elavfall kan hämtas 

av LSR mot en framkörningsavgift om 400 kr exkl moms (500 kr inkl moms) per tillfälle, inkl 1 kbm avfall. 

Utöver 1 kbm tillkommer en avgift om 100 kr exkl moms (125 kr inkl moms) per påbörjad kbm avfall. 

 

 

GROVAVFALL 
Grovavfall får ej blandas med annat hushållsavfall utan skall hanteras enligt renhållningsordningens 

föreskrifter.  

Kylmöbler hämtas kostnadsfritt vid tomtgräns av LSR efter beställning. Kylmöbler kan även lämnas kostnadsfritt 

på Återvinningscentralerna. 

Vitvaror och hushållens sorterade återvinningsbara grovavfall mottages enligt renhållningsordningens 

föreskrifter utan avgift på Återvinningscentralerna förutsatt att sortering har skett. I de fall man inte kan eller 

vill sortera sitt avfall utgår en avgift om 200 kr exkl moms (250 kr inkl moms) per kbm avfall. 

Vitvaror och sorterat grovavfall som en person kan hantera kan hämtas av LSR mot en framkörningsavgift om 

400 kr exkl moms (500 kr inkl moms) per tillfälle, inkl 1 kbm avfall. Utöver 1 kbm tillkommer en avgift om 100 

kr exkl moms (125 kr inkl moms) per påbörjad kbm avfall. 

 

 

 

ÖVRIGT 

 

ALTERNATIV HEMKOMPOST 
Abonnenten ska enligt renhållningsordningens föreskrifter anmäla egen kompostering av matavfall till 

kommunens tillsynsmyndighet.  

 

DELAT KÄRL 
Enligt renhållningsordningens föreskrifter kan två till fyra fastighetsägare/nyttjanderättshavare dela kärl. 

Skriftlig ansökan ställs till kommunens tillsynsmyndighet av de som önskar dela kärl. 

 

FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL 
Skriftlig ansökan om förlängt hämtningsintervall ställs av abonnenten till kommunens tillsynsmyndighet. 

 

UPPEHÅLL I HÄMTNING 
För att uppehåll i hämtning skall beviljas krävs att fastigheten ej nyttjas under en sammanhängande period av 

minst sex månader. Skriftlig ansökan ställs till kommunens tillsynsmyndighet senast en månad före avsedd 

uppehållsperiod. 

Motsvarande gäller för lägenheter. 

För sommarhus gäller motsvarande vad i föregående stycke sagts om uppehållet avser hela 

hämtningsperioden. 
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ENSKILDA AVLOPP 

All hämtning från brunnar tillhörande enskilt avlopp enligt miljöbalken sker genom kommunens försorg eller 

den kommunen anlitar. 

Med brunnar tillhörande enskilt avlopp avses slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk, fosforfällor, 

fettavskiljare, gårdsbrunnar och liknande, som är kopplade till fastighetens avloppssystem och som tar emot 

avloppsvatten därifrån.  

Påbörjad kbm avrundas uppåt. 

 

Hämtning sker enligt renhållningsordningens föreskrifter. 

Hämtningstidpunkt för obligatorisk hämtning fastställs av LSR och meddelande om tidpunkt skickas ut.  

 

 

 

Schemalagd 
hämtning 

tidpunkt för planerad hämtning skickas ut till fastighetsägare  
ca 2 veckor innan hämtning 

Extra hämtning 
(budad) inom 5 arbetsdagar efter beställning 

Akut hämtning inom 24 timmar efter beställning 

 

 

Körbar väg fram till i närheten av brunnen/tanken samt anordning i markplan för att ge möjlighet till hämtning 

skall finnas. 

Om angivna villkor enligt renhållningsordningens föreskrifter inte är uppfyllda eller om hämtningspersonalen 

förvägras tillträde av andra orsaker kommer en avgift att debiteras med 400 kr exkl moms (500 kr inkl moms) 

per tillfälle. 

 

Stora tunga brunnslock samt lång slangdragning skall hanteras enligt renhållningsordningens föreskrifter. 

 

Slanglängd över 10 meter debiteras med 120 kr exkl moms (150 kr inkl moms) per påbörjad 10 meters 

intervall. 

Extra personal (för att t.ex lyfta av tunga lock, dra slang långt, tömma fosforfällor med löst material) debiteras 

med 420 kr exkl moms (525 kr inkl moms) per timme på plats. 

Extra bil (för att t.ex hämta avfall från stora brunnar/tankar, dra extra lång slang över 50 meter) debiteras med 

720 kr exkl moms (900 kr inkl moms) per timme på plats. 

 

Övriga tjänster 

Spolning i samband med hämtning kan beställas för 815 kr exkl moms (1 019 kr inkl moms) per timme. 

Hämtning under helgdag kan beställas mot en extra debitering med 1500 kr exkl moms (1 875 kr inkl moms) 

per påbörjad timme. 
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SLAMAVSKILJARE MED AVVATTNING 
Avgift per hämtning. 

 Schemalagd hämtning Budad hämtning Akut hämtning 

 exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

0 - 1 kbm 362 kr 453 kr 696 kr 870 kr 1 221 kr 1 526 kr 

1,1 - 3 kbm 578 kr 723 kr 980 kr 1 225 kr 1 525 kr 1 906 kr 

3,1 - 6 kbm 901 kr 1 126 kr 1 406 kr 1 758 kr 1 996 kr 2 495 kr 

6,1 - 9 kbm 1 230 kr 1 538 kr 1 821 kr 2 276 kr 2 463 kr 3 079 kr 

9,1 - 12 kbm 1 554 kr 1 943 kr 2 261 kr 2 826 kr 2 936 kr 3 670 kr 

per kbm över 12 kbm 147 kr 184 kr 319 kr 399 kr 407 kr 509 kr 

 
Tidsbokad hämtning kan beställas med ett tillägg på 350 kr exkl moms (438 kr inkl moms) per hämtning. 

 

SLUTEN TANK, MINIRENINGSVERK, SLAMAVSKILJARE UTAN AVVATTNING 
Avgift per hämtning. 

 Schemalagd hämtning Budad hämtning Akut hämtning 

 exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

0 - 1 kbm 398 kr 498 kr 765 kr 956 kr 1 343 kr 1 679 kr 

1,1 - 3 kbm 635 kr 794 kr 1 077 kr 1 346 kr 1 678 kr 2 098 kr 

3,1 - 6 kbm 991 kr 1 239 kr 1 547 kr 1 934 kr 2 197 kr 2 746 kr 

6,1 - 9 kbm 1 354 kr 1 693 kr 2 013 kr 2 516 kr 2 709 kr 3 386 kr 

9,1 - 12 kbm 1 710 kr 2 138 kr 2 486 kr 3 108 kr 3 229 kr 4 036 kr 

per kbm över 12 kbm 162 kr 203 kr 351 kr 439 kr 447 kr 559 kr 

 

Tidsbokad hämtning kan beställas med ett tillägg på 350 kr exkl moms (438 kr inkl moms) per hämtning. 

 

GÅRDSBRUNN, KÖKSBRUNN, SJUNKBRUNN 
Avgift per hämtning. 

 Schemalagd hämtning Budad hämtning Akut hämtning 

 exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

0 - 1 kbm 315 kr 394 kr 599 kr 749 kr 1 155 kr 1 444 kr 

1,1 - 3 kbm 415 kr 519 kr 789 kr 986 kr 1 295 kr 1 619 kr 

per kbm över 3 kbm 103 kr 129 kr 196 kr 245 kr 370 kr 463 kr 

 

FOSFORFÄLLOR MED FÖRPACKAT MATERIAL 
Avgift per hämtning. 

 Schemalagd hämtning Budad hämtning Akut hämtning 

 exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

Framkörning 1 675 kr 2 094 kr 2 178 kr 2 723 kr 3 100 kr 3 875 kr 

Timtid på plats 1 117 kr 1 396 kr 1 452 kr 1 815 kr 2 066 kr 2 583 kr 

Behandling / ton 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

 



15 
 

 

FOSFORFÄLLOR MED LÖST MATERIAL 
Avgift per hämtning. 

 Schemalagd hämtning Budad hämtning Akut hämtning 

 exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

Framkörning 1 537 kr 1 921 kr 1 998 kr 2 498 kr 2 844 kr 3 555 kr 

Timtid på plats 1 025 kr 1 281 kr 1 332 kr 1 665 kr 1 896 kr 2 370 kr 

Behandling / ton 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

 

 

FETTAVSKILJARE  
Avgift per hämtning. 

 

2018-01-01 

 Schemalagd hämtning Budad hämtning Akut hämtning 

 exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

0 - 1 kbm 646 kr 808 kr 958 kr 1 198 kr 1 556 kr 1 945 kr 

1,1 - 3 kbm 1 123 kr 1 404 kr 1 458 kr 1 823 kr 2 071 kr 2 589 kr 

3,1 - 6 kbm 1 841 kr 2 301 kr 2 209 kr 2 761 kr 2 862 kr 3 578 kr 

6,1 - 9 kbm 3 686 kr 4 608 kr 4 418 kr 5 523 kr 5 726 kr 7 158 kr 

9,1 - 12 kbm 4 903 kr 6 129 kr 5 878 kr 7 348 kr 7 798 kr 9 748 kr 

per kbm över 12 kbm 310 kr 388 kr 605 kr 756 kr 968 kr 1 210 kr 

 
Tidsbokad hämtning kan beställas med ett tillägg på 350 kr exkl moms (438 kr inkl moms) per hämtning. 

 

2019-01-01  

 Schemalagd hämtning Budad hämtning Akut hämtning 

 exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

0 - 1 kbm 710 kr 888 kr 1 054 kr 1 318 kr 1 712 kr 2 140 kr 

1,1 - 3 kbm 1 235 kr 1 544 kr 1 604 kr 2 005 kr 2 278 kr 2 848 kr 

3,1 - 6 kbm 2 026 kr 2 533 kr 2 430 kr 3 038 kr 3 148 kr 3 935 kr 

6,1 - 9 kbm 4 055 kr 5 069 kr 4 860 kr 6 075 kr 6 299 kr 7 874 kr 

9,1 - 12 kbm 5 393 kr  6 741 kr 6 465 kr 8 081 kr 8 577 kr 10 721 kr 

per kbm över 12 kbm 341 kr 426 kr 666 kr 833 kr 1 065 kr 1 331 kr 

 
Tidsbokad hämtning kan beställas med ett tillägg på 350 kr exkl moms (438 kr inkl moms) per hämtning. 

 

FETT- OCH FRITYROLJEHÄMTNING I FAT/TUNNA 
Hämtning sker efter beställning. 

Avgift per hämtning. 
 

 exkl moms inkl moms 

200 lit fat/tunna 400 kr 500 kr 
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LATRINHÄMTNING  
Hämtning av latrin skall utföras vid fastigheter inom kommunen. 

Avgift per år. 

 

2018-01-01 

 exkl moms inkl moms 

Engångskärl för latrin med hämtning var 14-dag helår 3 785 kr 4 731 kr 

Engångskärl för latrin med hämtning 1 ggr per vecka helår 7 595 kr 9 494 kr 

Engångskärl för latrin med hämtning var 14-dag sommar maj - sept 1 885 kr 2 356 kr 

Engångskärl för latrin med hämtning 1 ggr per vecka sommar maj - sept 3 415 kr 4 269 kr 

   

Extra hämtning av engångskärl för latrin inom 5 arbetsdagar 600 kr 750 kr 

 

2019-01-01 

 exkl moms inkl moms 

Engångskärl för latrin med hämtning var 14-dag helår 4 731 kr 5 914 kr 

Engångskärl för latrin med hämtning 1 ggr per vecka helår 9 494 kr 11 868 kr 

Engångskärl för latrin med hämtning var 14-dag sommar maj - sept 2 356 kr 2 945 kr 

Engångskärl för latrin med hämtning 1 ggr per vecka sommar maj - sept 4 269 kr 5 336 kr 

   

Extra hämtning av engångskärl för latrin inom 5 arbetsdagar 750 kr 938 kr 

 

2020-01-01 

 exkl moms inkl moms 

Engångskärl för latrin med hämtning var 14-dag helår 5 914 kr 7 393 kr 

Engångskärl för latrin med hämtning 1 ggr per vecka helår 11 868 kr 14 835 kr 

Engångskärl för latrin med hämtning var 14-dag sommar maj - sept 2 945 kr 3 681 kr 

Engångskärl för latrin med hämtning 1 ggr per vecka sommar maj - sept 5 336 kr 6 670 kr 

   

Extra hämtning av engångskärl för latrin inom 5 arbetsdagar 938 kr 1 173 kr 

 

2021-01-01 

 exkl moms inkl moms 

Engångskärl för latrin med hämtning var 14-dag helår 7 393 kr 9 241 kr 

Engångskärl för latrin med hämtning 1 ggr per vecka helår 14 835 kr 18 544 kr 

Engångskärl för latrin med hämtning var 14-dag sommar maj - sept 3 681 kr 4 601 kr 

Engångskärl för latrin med hämtning 1 ggr per vecka sommar maj - sept 6 670 kr 8 338 kr 

   

Extra hämtning av engångskärl för latrin inom 5 arbetsdagar 1 173 kr 1 466 kr 
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ALLMÄNT 

 

DISPENS FRÅN RENHÅLLNINGSORDNINGENS FÖRESKRIFTER 
Dispensansökan i enlighet med renhållningsordningens föreskrifter på den egna fastigheten handläggs och 

beviljas av kommunens tillsynsmyndighet. I det fall ansökan beviljas utgår dock en grundavgift avseende 

hushållsavfallet. 

 

BETALNING OCH FÖRFALLODAGAR 
Betalningsvillkor är 30 dagar netto. 

Den som är avgiftsskyldig enligt ovan ska erlägga avgift till LSR (556195-7506). Bolaget har rätt at ta ut 

kostnader och avgifter vid försenad betalning etc enligt tillämpliga bestämmelser därom. LSR har även rätt att 

föra talan vid domstol eller annan myndighet mot den som inte fullföljer betalning för den tjänst som utförts. 

 

UPPSÄGNING MM 
Vid försäljning av fastighet och andra abonnemangsförändringar skall anmälan ske till LSR. Detta skall ske 

skriftligen minst 14 dagar i förväg. 

 

ÖVRIGT 
Bestämmelser om avfallshantering inom kommunen finns reglerade i renhållningsordningens föreskrifter. 

 

TOLKNINGAR OCH KOMPLETTERINGAR 
Tolkningar och kompletteringar av ovanstående avgifter görs av respektive Kommunstyrelsen. 

 

SKATTER 
Priser anges inklusive punktskatter samt moms. 

 

INDEXREGLERING 
LSR har rätt att indexreglera taxan en gång per år enligt Renhållningsindex A12:1MD för Insamling av och 

AD12:3MD för Slamtömning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


