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Revidering av taxa förrenhållningsavgifter
Hållbarhetsutskottetsförslagtill kommunstyrelsen förförslag
till kommunfullmäktige
Reviderad taxa förrenhållningsavgifter antas. Taxan gäller från och med
l januari 2020 då kommunfLiUmäkriges tidigare antagna taxa, antagen
den 14 juni 2018, § 64 ersätts.

Beskrivning av ärendet
Föratt bidra tiU miljömåloch föratt Tyresö ska utgöraen attraktiv boendemiljö
arbetar renhållningsverksamhetenmed att verka förlångsiktigt hållbara
insamltngssystem. Renhållningsverksamheten ska även genomsyras av hög
servicegrad, utan att äventyra arbetsmiljönoch trafiksäkerheten.
KommunfuUmäkrige fastställde den 14 juni 2018, § 64 nu gällande
renhållningstaxa.
Den nuvarande taxan behöverjusteras med anledning av följande
utgångs-punkter:
Uppnå en hållbar ekonomi. Anpassning dll nadoaella mål avseende att öka
insamlingen av niatavfaU som går till central behandling så att energin och
växtnäringenkan tillvaratas. Marknadsanpassning av kostnaden förföretagens
tUlgång till kretsloppscentralen.

Beslutsgång
Utskottet beslutar i enlighet med förslagtUl beslut.

Bilagor
Tjänsteslcrivelse revidering av renhållningstaxa 2020.pdf
Revidering av renhållningstaxa 2020.pdf
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Reviderad taxa förrenhållningsavgifter antas.
Taxan gäller från och med l januari 2020 då kommunfullmäkdges
ddigare antagna taxa, antagen den 14 juni 2018, § 64 ersätts.
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Sammanfattning
Föratt bidra till miljömåloch föratt Tyresö ska utgöra en attraktiv boendemiljö
arbetar renhållningsverksamheten med att verka förlångsiktigt hållbara
insamlingssystem. Renhållningsverksamheten ska även genomsyras av hög
servicegrad, utan att äventyra arbetsmiljön och trafiksäkerheten.
Kommunfullmäkdge fastställde den 14 juni 2018, § 64 nu gällande
renhållningstaxa.
Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångspunkter:
• Uppnå en hållbar ekonomi.
• Anpassning till nationella mål avseende att ökainsamlingen av matavfall
som går till central behandling så att energin och växtnäringenkan
tillvaratas.
• Marknadsanpassning av kostnaden förföretagens tillgång till
kretsloppscentralen.

Beskrivning av ärendet
Förslaget till taxa förrenhållningsavgifter innebär justeringar avsedda föratt
främja en ökad källsorteringsgrad och ett ökatmiljömedvetetbeteende.
Grundavgifterna föreslåssänkas från nuvarande nivå med 40 procent för
samtliga abonnemangstyper.
Prissänkningen förgrundavgifterna innebär en redukdon med 312 kr/år för
fritidshus, 330 kr/år förverksamheter, 437 kr/år förlägenheter samt hushåll i
grupphusområden samt 643 kr/år förenfamiljshus.
Den rörliga avgiften förinsan-dingen av hushållsavfall höjs något för
behovshämtningskunder föratt påtagligt stimulera utsortering av matavfall,
tidningar och förpackningar. Prishöjningen förde rörliga avgifterna är mellan 6
kr till 18 kr per tömning.
Den tidigare matavfaUsrabatten om 289 kr/år (enbostadshus) samt 138 kr/år
(lägenhct/hushålli grupphusområcle) tas bort föratt tydliggöra att det är
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utsorteringen snarare än abonnemangs formen som främjar ett miljövänligt
beteende.

Prisexempel, efter föreslagenavgiftsjustering
Abonnemang förenfamiljshus, hushålls- och matavfall
Grundavgift 964 kr, 140 liters kärl, tömning8 gånger per år, 47 kr per tömning,
separat kärl förmatavfall med upp till 52 kostnadsfria hämtningar per år, total
årskostnad förår 2020 föreslåsbli l 340 kr. Total årskostnad för2019 var l 645
kr.
Abonnemang förenfaniiljshus, enbart hämtning av hushållsavfall
Grundavgift 964 kr, 240 liters kärl, tömning26 gånger, 74 kr per tömning. Total
årskostnad år2020 föreslåsbli 2 888 kr. Total årskostnad 2019 var 3 242 kr.
Andra avgiftsjusteringar
Den rörliga avgiften förmatavfallsinsamling förverksamheter föreslåsminska
med 50 procent, från l 800 kr till 900 kr/år (52 hämtningar) föratt stimulera
utsorteringen av matavfall bland verksamheterna.
Avgiften förföretagatt besöka kretsloppscentralen föreslåsökamed 5,7
procent, från 350 kr per besöktill 370 kr, vilket syftar tUl att marknadsanpassa
avgiften för företagätt lämna grovavfall på kretsloppscentralen.
Årsavgiftenförtömningoch behandling av hushålls- och matavfall för
lägenheter och verksamheter anslutna tiU sopsugen i NTC sänks från 3 000
kr/år till 2 500 kr/år.
Delar av avfallstaxan som inte påverkas av prisjustering
De rörliga avgifterna förinsamling av hushållsavfall i grupphusområden,
flerbostadshus, koinmunala badplatser, gemensamma uppsamlingsplatser samt
verksamheter, förbliroförändrade.Ävenavgifterna förinsamling av slam, eloch grovavfall samt latrin bibehålls. Övrigaavgifter förinsaniling av
hushållsavfall, matavfall och trädgårdsavfall,berörs inte av taxeförändringar.
Tömningarav matavfall med regelbundet hämtintcn~all, föreslåsfortsatt vara
kostnadsfria.
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RenhållningstaxaförTyresökommun 2020
Antagen av kommunfullmäktige2019-XX-XX, gällerfrånoch med 2020-01-01

RenhållningstaxaförTyresökommun
1. Allmänna bestämmelser
Denna taxa träderi kraft den 1 januari 2020
dåkommunfullmäktigestidigare antagna
taxa, Dnr2018/KS 0031, antagen den 14
juni 2018, ärende9, ersätts.
Gällandebestämmelserförhanteringen av
hushållsavfall (och därmed jämförligtavfall)
finns i kommunens föreskrifterföravfallshanteringen. Renhållningstaxansavgifter
skall betalas till Tyresökommun,
renhållningsenheten.
Renhållningstaxan ärmiljöstyrandeoch ska
bidra till att styra mot kommunens miljö-och
avfallsmål. Miljöbalken 27 kap. 5 §ger
kommunen möjlighetatt ta ut avgift påett
sådantsättatt miljöanpassad
avfallshantering främjas.
Avfallsabonnemang
Samtliga bebyggda fastigheter, med avfall
jämförligtmed det som kommer frånhushåll,
ärskyldiga att ha ett abonnemang för
hämtning av hushållsavfall hos Tyresö
kommun, renhållningsenheten. Nya eller
ändradeabonnemang tecknas genom
fastighetsägaren.
Betalningsskyldighet och faktura
Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren/
abonnemangsinnehavaren ärbetalningsskyldig föravgifter enligt denna taxa.
Avgiften måstebetalas ävendådet inte
finns avfall att hämta.
Anmälanom hämtning görs till Tyresö
kommun, servicecenter. Betalningsskyldighet föreliggertill dess anmälan om
ändradeförhållandenhar inkommit till
servicecenter.
Om inte betalning sker i tid, har Tyresö
kommun, renhållningsenheten rättatt
debitera påminnelseavgift samt gällande
dröjsmålsränta.Lagstadgad moms ingåri
taxan om inte annat anges.

Uppehåll
Ansökanom uppehålli hämtningen av
hushållsavfall ska ske skriftligt från
fastighets-/abonnemangsinnehavaren om
fastigheten inte kommer att användas under
en sammanhängandetid av minst sex
månader. Förslamtömning gällerminst ett
sammanhängandeår.Grundavgiften ska
betalas ävenunder uppehållsperioden.
Ansökanska göraspå särskild blankett
minst 1 månad innan uppehålletärtänktatt
börja. Blanketten tillhandahållsav
kommunens servicecenter eller hämtasvia
tyreso.se.
Förändringari abonnemanget
Förändringari avfallsabonnemanget som
kan ha betydelse förberäkning av avgiften,
exempelvis byte av kärlstorlekeller ändring
av hämtningsintervall, ska anmälastill
Tyresökommuns servicecenter i god tid
innan förändringenska trädai kraft. Den nya
avgiften regleras på kommande faktura.
Ansökanom ändringarsom avser gemensam hämtning, gemensam behållareeller
utökatinten/all förslamtömning, lämnastill
servicecenter i god tid innan förändringen
ska trädaikraft.
Förkompostering av köksavfall med
godkänd varmkompost krävsanmälantill
Södertörnsmiljö-och hälsoskyddsförbund,
smohf.se.
Föreventuell installation av köksavfallskvarn, krävs medgivande av kommunens
VA-avdelning, förmer information, se:
tyreso.se/vatten
Ägarbyteoch uppsägningav
abonnemang
Anmälan om ägarbyteeller uppsägning av
avfallsabonnemang skall göras till Tyresö
kommun, servicecenter, på blankett som
tillhandahålls av servicecenter eller hämtas
via tvreso.se.

•
Den tidigare fastighetsinnehavarens betalningsansvar upphörinte förränanmälan
inkommit till servicecenter.

•
•

Taxans konstruktion
Renhållningsavgiftenäruppdelad i en
grundavgift och en rörligavgift. Utöverdetta
finns avgifter förtilläggstjänster.Grundavgifter och rörligaavgifter gällersamtliga hushålloch verksamheter i kommunen och
anges i avsnitt 2A Samlade avgifter (A1.1,
A1.2,A1.3,A2samtA4).
l grundavgiften ingår:
• Avfallskärlom 140, 190, 240, 370 och
förflerbostadshus/verksamheter även
660 liter.
• FörA. 1.1 samt A. 1 .2 ingårkostnadsfri
insamling av grovavfall 2 ggr/årefter
beställning under fastställd period. Max
2m3 avfall hämtas per gång vid farbar
väg/fastighetsgräns.
• FörA. 1.1 samt A. 1.2 ingårkostnadsfri
insamling av elavfall 2 ggr/årefter
beställning under fastställd period. Max
2m3 avfall hämtas per gång vid farbar
väg/fastighetsgräns.
• FörA1.2 ingårkärlom 140 liter avsedd
förseparat insamling av matavfall.
Matavfallskärlettömskostnadsfritt på
fastställdhämtdag.
• Förhushållen ingårårligen20 stycken
inpasseringar till återvinningscentralen
därhushållen självakan lämnaoch
sortera sitt grovavfall, elavfall samt
farliga avfall.
• Tillgångtill avlämning av småttelavfall
och småbatterieri insamlingsskåpen
"Samlarna".

Kostnader förinformation, administration, kundtjänst, avfallsplanering och
fakturering.
Kostnader förhämtningoch transport: av
kasserade kylmöbler.
Företag/verksamhetersom har
avfallsabonnemang genom Tyresö
kommun, erbjuds att köpainpasseringar
förtillträdetill kretsloppscentralen.

Den rörligaavgiften framgårav taxan och
varierar beroende påbehållartyp, storlek,
tömningsintervall samt om du lämnarditt
avfall vid uppsamlingsplats.
Avgifter debiteras kvartalsvis eller
månadsvis.
Avgifter förtilläggstjänster,exempelvis
hämtning av grovavfall, elavfall, trädgårdsavfall, slam, latrin och fett, anges i avsnitt B,
"Separata
avgifter, tilläggsavgifter".
Övrigaarbeten och tjänster
Arbete och tjänster,som till sin art eller
utformning skiljer sig frånde som ärupptagna i taxan, debiteras enligt självkostnadspris med tilläggom 15 procent i
administrationsavgift. Priset fastställsav
Tyresökommun, renhållningsenheten.

Taxejustering
Avgifterna i denna taxa påverkas av index
A12:1-3MD eller motsvarande.
Avgifterna kan justeras årligenfr.o.m.
1 januari enligt ovan och fastställsav kommunstyrelsen.
Indexreglering av taxan kan ske om inte
kommunfullmäktige beslutar annat.

2. Avgiftsdokument
A

Samlade avgifter (samtliga avgifter ärinklusive moms om inte annat anges)

A1.1

Enbostadshus med kärlförhushållsavfall

Behovsanpassad hämtning av hushållsavfallvid enbostadshus med automattömmandekärl.
Insamlingsrutt gårvarje vecka på schemalagd veckodag.
Grundavgift per hushåll
Automattömmandekärl,
volym i liter
enbostadshus kr/år
90-140*
1 205
190
1 205
240
1 205
370
1 205
"Kärl finns att beställa i storlekarna 140-370 liter.

A1.2

Rörligavgift kr/hämtning
47
61,5
74
93

Enbostadshus med kärlförmatavfall

Behovsanpassad hämtning av matavfall vid enbostadshus med automattömmandekärl.
Insamlingsrutt gårvarje vecka på schemalagd veckodag. Matavfallskärlettömskostnadsfritt
upptill 52 gånger/år.
Automattömmande
kärl,volym i liter
140

A1.3

Matavfall
kr/hämtning
Okr

Enbostadshus med kärloch platshämtning

Avgifter förenbostadshus med platshämtning, fast hämtningsinten/all och automattömmande
kär], kr/behällareoch år
Automattömmande Antal hämtGrundavgift per Rörligavgift Total avgift
kärl,volym i liter
ningar per år
lägenhetkr/år
kr/år
kr/år
90-140*
26
964
1 103
2067
190
26
1 366
2330
964
240
26
964
2055
3019
370
26
3166
4130
964
*Kärl förhushållsavfall finns att beställai storlekarna 140-370 liter. Avgift för
gångavstånd
(B1) tillkommer.

A2.

Fritidshus

Sommarabonnemang, hämtningfrånvecka 14 till och med vecka 39
Avgift förbehovsanpassad hämtning av hushållsavfall vid fritidshus med automattömmande
kärl. Insamlingsrutt gårvarje vecka på schemalagd veckodag. Fritidshus som önskarsortera
ut matavfall eller tömmakärletåretrunt övergårtill A1.1. samt A1.2. Tömningarutöver
säsongdebiteras och abonnemangsformen utreds.
Automattömmandekärl, Grundavgift per hushåll Rörligavgift kr/hämtning
volym i liter
j småhuskr/år
90-140*
468
47
190
468
61,5
240
468
74
370
468
93
*Kärl finns att beställa i storlekarna 140-370 liter.
A3. Uppsamlingsplatser
A3.1 Uppsamlingsplats gemensamma kärl
Gemensamma kärlsom tömsvid särskild uppsamlingsplats efter överenskommelse/anvisning av plats, åretrunt, eller vid tillfälligavägarbetenetc. Kärlentömsen gång per vecka och
anslutna hushållfaktureras separat.
Tömningsavgift per kärloch år
Automattömmande Hushållsavfall
hushållsavfallskärl,
volym i liter
Kärl 190 l
1 781 kr/kärl
Kärl240 l
2 465 kr/kärl
Kärl370 l
3 800 kr/kärl

Automattömmande
matavfallskärl,volym
i liter
1401
1401
1401

Grundavgift per anslutet hushålltillkommer

Matavfall

Okr
Okr
Okr

A3.2 Uppsamlingsplats enskilda kärl
Enskilda kärltömsvid särskild uppsamlingsplats efter överenskommelse/anvisning av plats.
Kärlentömningsregistreras. Berördahushållerhåller 15 procents rabatt påordinarie
tömningsavgift. Rabatten äravdragen i avgifterna nedan.
Tömningsavgiftper kärl
Hushållsavfall
Automattömmande
hushållsavfallskärl,
volym i liter
40kr
Kärl90-140 l
190
52kr
l
Kärl
67kr
Kärl240 l
79kr
Kärl370 l

Automattömmande
matavfallskärl,
volym i liter

Matavfall

1401

Okr

1401
1401
1401

Okr
Okr
Okr

Grundavgift per anslutet hushålltillkommer
A3.3 Uppsamlingsplats säsong - gemensamma kärl
Gemensamma kärltömsvid särskild uppsamlingsplats (1 november-31 mars eller 1 april 30 september) efter överenskommelse/anvisning av plats. Tömningsker en gång per vecka.
Övrigtid gällerenskild avfallshämtning och debitering i enlighet med avsnitt A1.1-A1.2.
Tömningsavgiftper kärl och år
Hushållsavfall
Automattömmande
hushållsavfallskärl,
volym i liter
Kärl 190 l
891 kr/kärl
1 233 kr/kärl
Kärl240 l
1 900 kr/kärl
Kärt370 l

Automattömmande
matavfallskärl,
volym i liter
1401
1401
1401

Matavfall

Okr
Okr
Okr

Grundavgift per anslutet hushålltillkommer
A3.4 Uppsamlingsplats vintertid, enskilda kärl
Enskilda kärltömsvid särskild uppsamlingsplats vintertid efter överenskommelse/anvisning
av plats. Kärlentömningsregistreras. Övrigtid gälleravfallshämtning vid ordinarie hämtplats.
Berörda hushållerhåller10 procent rabatt på ordinarie tömningsavgifthela året. Rabatten är
avdragen i avgifterna nedan.
Tömningsavgiftper behållare
Automattömmande
Hushållsavfall
hushållsavfallskärl,
volym i liter
Kärl90-140 l
37kr
48kr
Kärl 190 l
Kärl240 l
57kr
Kärl370 l
67kr
Grundavgift per anslutet hushålltillkommer

Automattömmande
matavfallskärl,
volym i liter
1401
1401
1401

1401

Matavfall

Okr
Okr
Okr
Okr

A4. Flerbostadshus, grupphusområden med gemensamt hämtställe,
verksamheter och badplatser
Grundavgifter förlägenheteri flerbostadshus,
grupphusområden med gemensamt hämtställe
samt förverksamheter.

Grundavgift per
lägenheteller verksamhet
kr/år

Lägenhet
Verksamheter
Badplatser
Rörligaavgifter tillkommer.

655
494
412

A4.1 Rörligaavgifter förflerbostadshus, grupphusområden med gemensamt
hämtställeoch verksamheter
Kärl,volym i liter

140
140

190
190
190
240
240
370
370

370
660
660
660
660
Grundavgift per

Antal hämtningarper år

26
52
26
36
52
26
52
26
52
104
26
36
52
104
anslutet hushåll/verksamhettillkommer.

Rörligavgift för
hushållsavfallshämtning
kr/år
959
1 917
1 188
2033
2375
1 644
3286
2533

5067
7724
3742
5183
7486
16225

Förflerbostadshussamt grupphusområden med gemensamt hämtställetöms
matavfallskärletkostnadsfritt 26 eller 52 gånger/år.
A.4.2 Matavfallsinsamling förverksamheter
Antal hämtningarunder
Automattömmandekärl,
volym i liter
perioden
140
140

52
104

Rörligavgift kr/år

900
1 800

A.4.3 Rörligaavgifter förbadplatser, hushållsavfall
Antal hämtningarunder
Automattömmandekärl,
volym i liter
perioden
190
20
240
20
20
370
40
370
Grundavgift tillkommer.

Rörligavgift kr/år
1 127
1 322
1 760
3518

A.4.5 Komprimatorbehållareförinsamling av hushållsavfall
Dessa avgifter gäller komprimatorbehållareförinsamling av säck-och kärlavfall, dock ej för
grovavfall. Avgiften inkluderar tömningoch behandling och gällervid regelbunden,
schemalagd hämtning. Avgifter förutsättning och hemtagning tillkommer.
Behållare

Avgift, kr/hämtning

5-14 m3 komprimatorbehållare

5346

15-18 m3 komprimatorbehållare

6793

19-22 m3komprimatorbehållare

8068

23-26 m3 komprimatorbehållare

9662

27-30 m3 komprimatorbehållare
Grundavgift per lägenhet/verksamhettillkommer.

11 257

A5. Hushålloch verksamheter med krantömmandebehållare
Småhusi grupphusområden med gemensam avfallshantering, flerbostadshus och
verksamheter som använderkrantömmande behållare.
Krantömmandebehållare
Schemalagd hämtning hushållsavfall, pris per tömning

Hämtningsavgifter
384kr

Behandlingsavgift per 3 m3 behållare

211,40kr

Behandlingsavgift per 5 m3 behållare

352,40 kr

Extra tömning utanförordinarie tur samt vid oren
fraktion matavfall
Schemalagd hämtning matavfall, pris per tömning
Grundavgift per lägenhet/verksamhettillkommer.

1 201 kr
Okr

A6.

Hushålloch verksamheter anslutna till sopsugsanläggning

A6.1 Stationärsopsugsanläggningmed kommunalt huvudmannaskap.
Priset inkluderar tömningoch behandling av hushållsavfall samt matavfall.
Stationärsopsug Norra Tyresöcentrum

Kr/år

Avgift per ansluten lägenhet
Grundavgift per lägenhet/verksamhettillkommer.

2500

Anslutningsavgift till sopsugsanläggning med kommunalt huvudmannaskap i Norra Tyresö
centrum tillkommer förexploatörerom 260 kr/bruttoarea (BTA) i samband med att fastighet
ansluts till sopsugsanläggning.
A6.2 Mobil sopsugsanläggning
Mobil sopsug förinsamling av
hushållsavfall
Avgift per tömningoch dockningspunkt
Behandlingskostnad hushållsavfall
Grundavgift per lägenhet/verksamhettillkommer.

Avgift kr/per
tömning
3681

705

B.

Separata avgifter, tilläggstjänster

B1.

Gångavstånd
Avgift per säck/behållare

Avstånd
5-10 meter

33 kr/hämtning

11 - 20 meter

48 kr/hämtning

Mer än20 meter och maximalt 30 meter

99 kr/hämtning

Gångavståndräknasfrånhämtfordonets närmasteangöringsplatstill behållaren.

B2.

Övrigaavgifter hushållsavfall, matavfall, trädgårdsavfall

avgift förextrahämtning av hushållsavfall utanförordinarie hämtning
avgift per tillkommande kärl/säckav hushållsavfall i samband
oeställning av extrahämtning/ordinariehämtning
avgift förextrahämtningav matavfall utanförordinarie hämtning
avgift förextrahämtningav matavfall per tillkommande kärl i
samband med extrahämtning
avgift förhämtning av hushållsavfall i säckpå skärgårdsöar
Avgift förutkörning/hemtag av kärl,tillfälligaabonnemang

320 kr/tillfälle
77 kr kärl/säck
320 kr/tillfälle
77 kr/kärl
319kr/säck
200 kr/kärl

Avgift förutkörning per tillkommande kärli samband med
beställning av utkörning/hemtag av kärl (tillfälliga abonnemang)
Avgift förutkörning/hemtag av trädgårdsavfallskärl

242 kr/kärl

Avgift förbyte av kärlstorlekavseende hushållsavfallskärl

242 kr/kärl

Avgift förgravitationslås inklusive montering på kärl

670 kr/kärl

80 kr/kärl

Felsorteringsavgift matavfall

80 kr/kärl

Avgift förextrahämtningav felsorterat matavfall (förbränns)

77 kr/kärl

Tvättav krantömmandebehållare (spolning och sugning)

2 700 kr/beh

Hämtnings-och behandlingsavgift, matavfall, kvarn till tank 1-3 m3

2019kr/tömn

Hämtnings-och behandlingsavgift, matavfall, kvarn till tank 3,1-6 m:

3210kr/tömn
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B3.

Grovavfall

Beställningfrånenbostadshus*, verksamheter och grupphusområden
Framkörningsavgift per maximalt 2 m3/hämtning
Behandling per kilo

423kr
2,01 kr/kg

*Förenbostadshus
gällerdetta hämtningutöverde avgiftsfria hämtningarnaav grovavfall
som ingåri abonnemanget.
Abonnemang förhämtningfrånflerbostadshus/verksamhet
Framkörningsavgift per hämtställe

293,25 kr

Behandling per kilo

2,51 kr/kg

B4.

Elavfall

Beställningfrånenbostadshus* och grupphusområden
Spisar, tv-apparater, torktumlare, torkskåp, köksfläktar,tvätt-och
diskmaskiner. Framkörningsavgift per maximalt 2 m3/hämtning

420kr

*Förenbostadshus
gällerdetta hämtning utöverde avgiftsfria hämtningarna av elavfall
som ingåri abonnemanget.
Kylskåpoch frysar hämtasavgiftsfritt vid fastighetsgräns/platsdärvändmöjlighetförlastbil
finns.

Abonnemang pä hämtningfrånflerbostadshus
Framkörningsavgift per regelbunden hämtning av elavfall från
flerbostadshus lastat i särskild hämtningsutrustning
Framkörningsavgift per beställdhämtningvid gemensamt
hämtställe(ex. skolor)

B5.

420 kr/hämtställeoch
gång
1 050 kr/hämtställe
och gång

Trädgårdsavfall

Abonnemang förhämtningav trädgårdsavfallapril till och med oktober
Tömning sker varannan vecka under säsong. Kärl placeras vid tomtgräns/farbarväg inför
förlastbil finns. Avgift förutställning/hemtag av
tömningsdagen, påplats därvändmöjlighet
kärltillkommer med 242 kr/tillfälle.
Avgift förtömningoch behandling per säsongoch kärl
Behållare,volym
370 l kärl

1 200
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B6.

Latrin

Framkörningsavgiftförhämtningoch behandling av latrinbehållareav
engångstyp. Lyftvikt max 15 kg. Ny behållareingåri avgiften.

810kr/st

Om det vid hämtningstillfälletinte synligt finns något/någrakärlatt hämta pågrund av
övertäckning,bristfällig uppmärkning eller annan orsak, tas en avgift ut förframkörning om
810kr/tillfälle.

B7.

Slam

Avgifter i kr per hämtningstillfälle
Regelbunden/
Akuttömning
obligatorisk
tömning

Jourtömning

562
956
3370
Behandlingsavgift med 152 kr/ton tillkommer.

Tömningsavgiftper
tillkommande anläggning
505

Tömd mängdslam sammanräknastotalt per fastighet och tillfällevid betalning av avgift för
tömning enligt ovanståendetabell. Om anläggningen inte kan tömmas pågrund av övertäckning, bristfällig uppmärkning eller annan orsak, tas avgift förframkörningförrespektive
tjänstut.

Övrigaavgifter vid hämtningav slam
Timersättningförslamfordon med förare

1 157kr/tim

Tilläggsavgiftförliten slambil

971 kr/tömn

Extratömning av slam inom sex arbetsdagar (gällerej
båttömning)

750 kr/tömn

Timersättningextra arbete, t ex framgrävning av lock, tungt
lock, sökning efter anläggning m.m.
Timersättningförspolning i samband med tömning

718,75kr/tim

Timersättningförspolning samt återfyllnad minireningsverk
Tilläggförslang per 5 m intervall (1 o-50m)

1 437,5 kr/tim
88kr

Tilläggförextrapersonal vid slangdragning
Timersättning mellanpumpning
Slamtömning med båt per tillfälle (tömning sker under period
fastställdav renhållaren)

515kr/tim

515kr/tim
1 157kr/tim
4 772 kr/tillfälle
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B9.

Fett

Avgifter i kr per hämtningstillfälle
Beställdtömning Regelbunden/ Akuttömning
schema

Liten bil,
regelbunden
tömning
1 089
1 272
1 150
1 605
5263
Behandlingsavgift tillkommer om 393 kr/m3 baserat påfettavskiljarens volym.
Jourtömning

Om anläggningen inte kan tömmas pågrund av övertäckning,bristfällig uppmärkning eller
annan orsak, tas en avgift förframkörningförrespektive tjänstut.
Övrigaavgifter i kr vid hämtningav fett
Timersättning extra arbete påplats kr/timme
Tilläggförslang per 5 m intervall (10-50m)
Hetvattenspolning kr/tillfälle

B10.

1 326

88
3570

TilläggsavgifterKretsloppscentralen

Inpassering till kretsloppscentralen förföretag/verksamhet,
kr/inpassering

370

Extra inpassering på Kretsloppscentralen förprivatpersoner

200

Nytt inpasseringskort (pga. exempelvis förloratkort)

137

B11.

Övrigatjänster

Tjänstersom inte tidigare omnämnts i denna renhållningstaxa utförsmot självkostnad.
Administrationsavgift om 15 procent tillkommer.
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Begreppsförklaringar
Grundavgift
Grundavgiften ären fast avgift som alla bebyggda fastigheter betalar varje år.Avgiften ärinte
knuten till avfallshämtningenvid fastigheten utan ska täcka hushållens kostnader förbland
annat drift av kretsloppscentralen, mottagning och hantering av farligt avfall samt grovavfall.
Olika tjänsteringåri de olika grundavgifterna, l samtliga grundavgifter ingårinformation,
kundservice och avfallsplanering.
Rörligavgift
Den rörligaavgiften per årutgörsav självahämtningen av ditt avfall, det vill sägastorleken
påditt kärl/behållare,antal hämtningar per år,hämtningssättoch eventuell extrakostnad för
gångavstånd.
Automattömmandekärl
Kärlsom tömsav sidlastande avfallsfordon med mekanisk lyftarm. Det kräversärskilda
förutsättningarföratt tömningska kunna ske. Kärlen behöverstå påplant underlag med
minst 60 centimeters fritt utrymme runt om. Vid tömning lyfts kärletuppåt,vilket innebäratt
eventuella träd, buskar och andra hinder inte fårinkräkta påutrymmet. Avfallet ska vara
välpaketeratoch försluteti påse eller paket såatt innehålletinte sprids vid tömning.
Enbostadshus
En- och tvåbostadshus (inkl. parhus och radhus med enskilda abonnemang) med
abonnemang förenskild avfallshämtning (eget kärl).
Flerbostadshus, samfälligheteroch grupphus
Bostadshus med fler äntvålägenhetersamt samfälligheteroch grupphusområden med
gemensam avfallshämtning.
Verksamheter
Affärer, restauranger, skolor, förskolor, vårdinrättningar,fritidsanläggningar, båtklubbarmed
mera som inte utgörsav boende.
Abonnemang
Regelbunden tömningenligt bestämtinten/all eller efter behov.
Behållare
Avser avfallsbehållaresom Tyresökommuns entreprenörtömmer/hämtar,t.ex. kärl, säck,
bottentömmandebehållare och container.
Hushållsavfall (soppåsen)
Det avfall som blir kvar närmatavfall, farligt avfall, elavfall, grovavfall och förpackningarhar
sorterats ut. Hushållsavfalletsamlas in i kärleller annan avsedd behållare och gårtill
förbränningoch omvandlas till fjärrvärmeoch el.
Matavfallsinsamling
Matavfall frånhushåll och verksamheter samlas in i brunt kärl 140 liters kärleller annan
därföravsedd behållare. Matavfallet gårtill rötningoch blir biogas och biogödsel.
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Tack föratt du sorterar och bidrar till att naturresurser kan sparas!
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Såhärnårdu oss:
Servicecenter: Tel: 08-5782 91 00
E-post: servicecenter@tyreso.se
Postadress: Marknadsgränd 2, 135 81 Tyresö
Hemsida: tvreso.se/avfall
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Marie Åkesdottet(MP)
Anita Mattsson (S)
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Frånvarande
Petra Reinholdsson (S)
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