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Förslag till Renhållningstaxa för Lunds kommun 2019
Renhållningstaxa för Lund år 2019.
1.1 Allmänna bestämmelser
På samtliga avgifter tillkommer lagstadgad mervärdeskatt samt
kostnader för oförutsedda höjningar av behandlingsavgiften eller
skatter.
Betalningsansvar enligt denna taxa åvilar fastighetsägaren. Om
hyresgäst, genom avtal med fastighetsägaren, övertar ansvaret enligt
denna taxa, kvarstår ändå fastighetsägarens primära
betalningsansvar.
Den som är betalningsansvarig är skyldig att omedelbart till
renhållningsverket anmäla försäljning av fastighet och från vilken
tidpunkt detta skett.
Underlåtenhet att anmäla försäljning av fastighet medför att
betalningsansvar kvarstår.
Denna taxa omfattar inte kostnader för förlust av eller åverkan på den av
renhållningsverket uthyrda utrustningen. Åverkan som inte är att hänföra
till normal förslitning eller förlust av utrustningen skall ersättas av
fastighetsägaren.
För tjänster som utförs på abonnemang sker debitering per påbörjad
dag. Övriga tjänster debiteras efter ett fastställt pris för utfört arbete.
Avgiften enligt renhållningstaxan skall erläggas inom tid som anges i
räkningen. Sker ej betalning i rätt tid skall den som har att svara för
avgiften utge ränta och ersättning för de kostnader som är förenade
med dröjsmålet. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.
Utebliven hämtning av hushållsavfall medger ej taxereduktion i
händelse av force majeure som krig, naturkatastrof, strejk, lockout
eller annat förhållande som omöjliggör utförande av arbete.
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Utebliven hämtning p.g.a. snöoväder som omöjliggör hämtning av
avfall skall ej heller medge taxereduktion.
Nya abonnemang avseende latrinhämtning tecknas ej.
Abonnenter som ej uppfyller de krav som arbetsmiljöföreskrifter
kräver kan debiteras för fördyrade hämtningskostnader.
Om taxan är oförändrad anges detta med [of + årtal för senaste
höjningen]. Taxa för 2018 inom hakparentes [ ].
1.2 Grundbelopp
Grundbeloppet avser kostnader för planering, återvinningscentraler,
miljöstationer, grovavfall, kylmöbler och försöksverksamheter.
Typ av hushåll

Grundavgift kr/år (exkl.
moms) [avgift 2018 ]

Villahushåll
Villahushåll ingående samfällighet
Lägenhet i flerbostadshus
Studentlägenhet
Verksamhet

1100 [1069]
720 [700]
330 [320]
103 [100]
206 [200]

1.3 Rörligt avgift för insamling av restavfall, matavfall och
trädgårdsavfall. (priser exkl.moms)
Avgiften är sammansatt enligt följande:
Hämtningsavgift: 0,26 kronor/poäng (för varje fastighet framräknad
poäng) [0,248].
Transportavgift: 27 kr per m3 behållarvolym [25]
Behandlingsavgift flerbostadshus: 65 kr/m3 behållarvolym [of
2010].
Avgiften för matavfall som hämtas i 140 eller 190 literskärl är 1359
kr/år [of 2010].
Behandlingsavgift trädgårdsavfall: 67 kr/m3 behållarvolym [65].
Kärl tillhandahålls av renhållningsverket. Avgift för behållare uppgår
till 32 kronor/100 lit abonnemangsvolym och år för kärlstorlekarna
190-400 liter, för kärl större än 400 liter uppgår hyran till
65 kronor/100 lit abonnemangsvolym och år [of 2011].
Tömningsavgift för avfall i UWS container 235 kr/tillfälle [225].

3 (5)
2018-12-04

Diarienummer

RH 2018/0461
Tjänst

Avgift kr/år (exkl.
moms) [avgift 2018]

Tömningsintervall

Villahushåll fyrfack (åtta
fraktioner) A

1267 [1230]

14 dagar resp. 28
dagar

Villahushåll tvåfack B

1267 [1230]

14 dagar

Villahushåll fyrfack + 190 l
restavfall C

2574 [2498]

14 dagar resp. 28
dagar

Villahushåll 370 l restavfall
+ 190 l matavfall D

2999 [2911]

14 dagar

Restavfall 660 liter

5100 [4976]

7 dagar

Restavfall 660 liter inkl.
grundavgift

7948 [7715]

7 dagar

Restavfall 370 liters kärl

2951 [2872]

7 dagar

Restavfall 370 inkl.
grundavgift

4548 [4408]

7 dagar

Restavfall 190 liters kärl

1737 [1687]

7 dagar

Restavfall 190 liters inkl.
grundavgift

2557 [2475]

7 dagar

Matavfall 140-190 liter kärl

1359 [of 2010]

7 dagar

UWS Containerbehållare
ägda av Lunds kommun
inklusive rengöring och
service. (Gäller för matoch restavfall)

6 800 kr/år +
tömningsavgift och
behandlingskostnad

flexibelt

[ny taxa]

Exempel hushållsavfall:
Taxa för villahushåll med hämtning varannan vecka kronor 2 367
[2299] exkl. moms och kronor 2 959 [2874] inkl moms.
(Grundtaxa för villor innebär två 370 liters 4-fackskärl för åtta
materialslag eller ett delat 370 liters kärl för två materialslag)
1.4 Taxa för bostadsområde med stationär sopsugsanläggning
För fastigheter ansluta till stationärt sopsugssystem är avgiften
sammansatt av grundbelopp samt avgifter för insamling och
behandling. Årsavgiften beräknas på antal hushåll i fasigheten
multiplicerat med en fast avgift.
Den fasta avgiften för insamling och behandling är 1180 kr/lgh och
år exkl. moms.

4 (5)
2018-12-04

Diarienummer

RH 2018/0461

1.5 Tilläggstaxa
Tilläggsavgiften grundas på den fördyring som insamlingen av avfall
innebär. Avgiften gäller för varje enskilt kärl.
Tilläggstjänst för
avfallskärl

Avgift/avfallskärl (exkl.
moms)

Tömningsintervall

[Avgift 2018]
Transportväg kärl 190 l

34 kr/m och år [33]

14 dagar

Transportväg kärl 190 l

68 kr/m och år [66]

7 dagar

Transportväg kärl 370 660 l

41 kr/m och år [40]

14 dagar

Transportväg kärl 370 660 l

82 kr/m och år [80]

7 dagar

Dörr låst

45 kr/år [44]

14 dagar

Dörr låst

90 kr/år [88]

7 dagar

Bommar/grindar

244 kr/år [237]

14 dagar

Bommar/grindar

488 kr/år [474]

7 dagar

1.6 Grovsopshämtning
I grundtaxan för villahushåll ingår hämtning av grovavfall. Kostnad
för tre kollin är 190kr [186]. För ytterligare kollin debiteras 50
kr/styck. [of 2012]
1.7 Övrigt
Taxa för villafastighet inom ej färdigställt exploateringsområde.
Årsavgift 2067 kr exkl. moms.
Sophämtningsavgiften multipliceras med faktor 1,2 vid tömning
2 ggr/vecka och med faktor 1,3 vid tömning 3 ggr/vecka.
Hämtning av trädgårdsavfall (särskilt abonnemang) utförs under
perioden mars-november vid 19 tillfällen.
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Köks- och dagvattenbrunnar

Ordinarie rensning brunn utan slamsugning
exkl. moms.
Ordinarie rensning brunn med slamsugning
exkl. Moms.

Slamavskiljare och slutna tankar
Ordinarie rensning, en gång/år
exkl. moms.

294 kr [286 kr]
413 kr [401 kr]

701 kr [691 kr]

Tillägg för slanglängder (exkl.moms)
[avgift 2018]
Avgift per tömning. Slanglängd 25-50 meter

170 kr [165]

Avgift per tömning. Slanglängd 51-75 meter

340 kr [330]

Avgift per tömning. Slanglängd 76-100 meter

536 kr [520]

Avgift per tömning. Slanglängd överstigande 100
meter

978 kr [950]

Lyft av tunga lock som kräver två personal *

978 kr [950]

*/ Med tunga lock menas att de väger mer än 15 kg för att lyftas eller
mer än 35 kg om de är möjliga att föra i sidled. Tillämpas först efter
det fastighetsägare informerats om denna kostnad och haft möjlighet
byta lock under en period av sex månader.
Avgift under jourtid
Avgiften bestäms i samordning med entreprenör.
Behandlingsavgifter
Behandlingsavgifter tillkommer. Avgifterna följer va-taxan i Lunds
kommun.

