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INLEDANDE BESTÄMMELSER 

 

Avgifterna enligt denna taxa ska bekosta insamling, bortforsling och omhändertagande av 

avfall och farligt avfall från hushåll samt verksamheten vid återvinningscentral. Avgifterna 

ska också bekosta administration, planering, information mm.  

Utsedd ansvarig för renhållningen inom Lekebergs kommun är Sydnärkes kommunalförbund. 

Avgiftsskyldighet och betalning 

Avgiftsskyldig enligt denna taxa är den som anlitar eller har skyldighet (enligt 15 kap. 

miljöbalken) att anlita Sydnärkes kommunalförbund för bortforsling och omhändertagande 

av avfall. Om ej annat anmäles eller framgår av omständigheterna betraktas 

fastighetsägaren som abonnent. 

Fastighetsägaren ska erlägga angivna avgifter till renhållaren. Faktura kan efter 

överenskommelse med Sydnärkes kommunalförbund skickas till nyttjanderättshavaren men 

fastighetsägaren är även då betalningsansvarig om betalning inte sker inom föreskriven tid. 

Fastighetsägare som erhållit befrielse från sophämtning ska erlägga årlig grundavgift. 

Giltighetstid 

Denna taxa träder i kraft 2017-01-01 och ersätter då tidigare gällande taxa. 

Abonnentens åliggande 

Förpackningar och tidningar ska alltid sorteras ut och lämnas i behållare avsedda för dessa. 

Annat avfall ska sorteras ut och hanteras i enlighet med sorteringsanvisningarna (bilaga A) i 

kommunens renhållningsföreskrifter. 

Abonnenten ska snarast till Sydnärkes kommunalförbund anmäla flytt eller ändringar som 

rör abonnemanget. 

Abonnent som inte anmäler förändringar som skulle medföra högre avgift påförs den höjda 

avgiften retroaktivt för den tid felet varit, för maximalt tre år. 

Abonnent ska ställa fram behållare för hämtning enligt anvisning i kommunens 

renhållningsföreskrifter. 

Verksamhetsansvarig är skyldig att känna till om verksamheten genererar verksamhetsavfall 

och/eller hushållsavfall. 

Övriga bestämmelser rörande hushållsavfall finns i ”Renhållningsföreskrifter för Lekebergs 

kommun”. 
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Avgifter 

Avgifterna i denna taxa är i kronor och inkluderar lagstadgad mervärdesskatt. 

Avgifterna avser kostnad per år. 

 

Permanentboende 

Grundavgift 635 kr. 

 

Kärlstorlek 140 L 190 L 240 L 370 L 660 L 

Hämtning:      

varje vecka 2 594 3 400 4 500 6 000 9 000 

2 ggr per vecka  6 800 9 000 12 000 18 000 

3 ggr per vecka  10 200 18 000 27 000  

varannan vecka 1 777 2 050 2 500 3 000 5 000 

var fjärde vecka 1 000     
 

 

Fritidsboende 

Grundavgift 215 kr. 

Fritidsabonnemang med hämtning varannan vecka omfattar 10 hämtningar. Abonnemang 

med hämtning en gång per månad omfattar 5 hämtningar. 

 

Kärlstorlek 140 L 190 L 240 L 370 L 660 L 

Hämtning:      

varannan vecka 1 358 1 600 1 900 2 400 2 604 

var fjärde vecka 528     
 

Högsommarabonnemang (juni-augusti) med hämtning varannan vecka omfattar 6 

hämtningar.  

 

Kärlstorlek 140 L 190 L 240 L 370 L 660 L 

Hämtning:      

varannan vecka 711 770 840 982 1 699 
 

Uppgifter om när hämtning påbörjas och avslutas återfinns i Sydnärkes kommunalförbunds 

renhållningsbroschyr samt på förbundets hemsida. 
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Slamtömning  

Abonnemanget omfattar slamsugning av sluten tank, tre-kammarbrunn eller liknande. 

Enskild avloppsanläggning töms minst en gång per år enligt kommunens 

renhållningsföreskrifter eller i övrigt enligt miljönämnds bestämmelser. 

 

Volym  

0 – 4,0 m3 713 
 

Tilläggsavgifter  

Per m3 över 4,0 m3 190 

Tömning utöver turlistan, per gång 334 
 

Bomkörningsavgift  

Tömning har ej kunnat utföras pga hinder i 
vägen eller av andra orsaker 

400 

 

Övriga anläggningar debiteras enligt kommunalförbundets kostnad till entreprenör. 

Tömningar utöver schemalagda tömningar debiteras av entreprenören enligt dennes 

prislista. 

 

Latrin 

Latrinbehållare inköps av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare vid, av 

kommunalförbundet anvisade, platser.  

Använd behållare ställs ut och hämtas vid sopbehållarens ordinarie plats. Kärl som saknar 

etikett medtas ej. 

Priset inkluderar samtliga kostnader såsom hämtning, transport och destruktion av latrinet. 

Latrinkärl  

Per styck 350 

 

 

 

Grovavfall 

Grovavfall är hushållsavfall som är för tungt, skrymmande, har andra egenskaper eller ska 

hanteras på annat sätt enligt sorteringsanvisningarna i renhållningsföreskrifter och därför ej 

ska samlas in i kärl eller säck. Farligt avfall och byggavfall är inte grovavfall. 

Grovavfall som lämnas på Återvinningscentral eller till mobil grovavfallsinsamling finansieras 

genom grundavgiften i det vanliga abonnemanget. 
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Farligt avfall 

Farligt avfall är hushållsavfall som innehåller ämnen som är skadliga för människor eller 

miljön. Kemikalier, spillolja, lösningsmedel, elektronik är exempel på farligt avfall. 

Farligt avfall som lämnas på Återvinningscentral eller till mobil insamling finansieras genom 

grundavgiften i det vanliga abonnemanget. 

 

Tilläggsavgifter  

Tillfälliga tjänster Volym  

Säck som medtas vid ordinarie hämtning, 
kronor per säck 

125 L 100 

Extra tömning av kärl under ordinarie turlista, 
per gång 

140 L 120 

 190 L 140 

 240 L 160 

 370 L 200 

 660 L 300 
 

Byte av kärl  

Byte av kärl till annan storlek 250 
 

Felsorteringsavgift  

Avgift som debiteras abonnent om behållare 
innehåller avfall som ska hanteras på annat 
sätt enligt sorteringsanvisningar, kronor per 
gång och kärl 

80 

 

Överfyllnadsavgift  

Avgift som debiteras abonnent om behållare 
fylls så att locket ej går att stänga, kronor per 
gång och kärl 

80  

 


