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1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER .......................................................................................................... 3
DISPENSER............................................................................................................................................ 3
SOPHÄMTNING ÅR 2021 ..................................................................................................................... 4
Grundtaxa .......................................................................................................................................................... 4
Övrigt .................................................................................................................................................................. 5
Sommarhämtning: ............................................................................................................................................................ 5
Gångavstånd ..................................................................................................................................................................... 5
Tömning mer än en gång i veckan ................................................................................................................................... 5
Tilläggstaxa ...................................................................................................................................................................... 5

BRUNNSTÖMNING ÅR 2021 ............................................................................................................... 6
Grundtaxa .......................................................................................................................................................... 6

TRÄDGÅRDSABONNEMANG ÅR 2021 .............................................................................................. 7
HÄMTNING AV KYL- OCH FRYSMÖBLER FRÅN NÄRINGSIDKARE ........................................ 7
CONTAINERHÄMTNING ÅR 2021 ..................................................................................................... 8
Containertaxa..................................................................................................................................................... 8

GÅNGBANERENHÅLLNINGSTAXA ÅR 2021.................................................................................. 9

2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken, andra författningar som reglerar avfall och
dess hantering samt i kommunens renhållningsordning (Avfallsplan för Ystads kommun och
Föreskrifter om avfallshantering Ystads kommun). För vidare information, kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningens avfallsenhet eller Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
Alla som erbjudits och meddelat att de önskar delta i att separat utsortera matavfallet från övrigt avfall,
i ett separat kärl eller genom varmkompostering, får en miljörabatt på restavfallsabonnemanget med
30%.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att erlägga avgifter enligt denna taxa, samt att till
Samhällsbyggnadsförvaltningens avfallsenhet anmäla sådan förändring i fastighetens utnyttjande,
utformning eller annat som kan medföra ändrat behov av renhållningsservice eller ändrad taxesättning.
Fastighetsägaren är ytterst avgiftsskyldig om inte annat avtalats med kommunen.
Avgiften enligt avfallstaxan skall erläggas inom tid som anges på räkningen. Sker inte betalning
i rätt tid, debiteras ränta och övriga kostnader som är förenade med dröjsmålet.

Container- och brunnstömning faktureras direkt efter utfört arbete.

Skatter eller avgifter som staten beslutar om efter att denna taxa antagits kan läggas på taxan utan att
fullmäktige behöver fatta ett nytt beslut.

DISPENSER
Den kommunala sophämtningen är obligatorisk, men i vissa fall kan dispens beviljas.
Man slipper betala renhållningsavgift om man inte använder fastigheten för bostadsändamål
eller annan verksamhet. Utnyttjas abonnemanget dåligt, kan gemensam hämtning med en eller
flera grannar vara en lösning. Boende i glesbygd kan erhålla hämtning 1ggr/månad efter godkännande
av Miljöförbundet.

Jordbruksfastigheter med slamavskiljare kan efter särskild prövning erhålla tillstånd till egen
tömning under förutsättning att slammet kan omhändertas inom fastigheten på ett ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt.
Tillstånd för detta söks hos Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
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SOPHÄMTNING ÅR 2021
Vid kärlhämtning från enfamiljshus skall kärlet vara placerat i tomtgränsen, eller vid närmast farbar
väg på hämtningsdagen. Säck finns som alternativ där kärl inte går att införa.

Grundtaxa
Säck
storlek

Hämtnings
intervall

Pris
exkl. moms

160 l
160 l
160 l
160 l

1 ggr/v
4 800:-1 ggr/vv
2 400:-sommarhämtn, 1 ggr/v 1 662:40
sommarhämtn, 1 ggr/vv 831:20

Kärl
storlek

Hämtnings
intervall

190 l
240 l
370 l
600 l

1 ggr/v
1 ggr/v
1 ggr/v
1 ggr/v

3 3637:60
4 507:20
6 092:-10 356:80

4 547:-5 634:-7 615:-12 946:--

190 l
240 l
370 l
600 l

1 ggr/vv
1 ggr/vv
1 ggr/vv
1 ggr/vv

1 818:40
2 253:60
3 046:40
5 178:40

2 273:-2 817:-3 808:-6 473:--

190 l
240 l
370 l
600 l

sommarhämtn, 1 ggr/v
sommarhämtn, 1 ggr/v
sommarhämtn, 1 ggr/v
sommarhämtn, 1 ggr/v

1 265:60
1 560:80
2 108:80
3 584:--

1 582:-1 951:-2 636:-4 480:--

190 l
240 l
370 l
600 l

sommarhämtn, 1 ggr/vv 632:80
sommarhämtn, 1 ggr/vv 780:80
sommarhämtn, 1 ggr/vv 1 054:40
sommarhämtn, 1 ggr/vv 1 792:--

791:-976:-1 318:-2 240:--

160 l
190 l
240 l
370 l
600 l
190 l

månadshämtning
månadshämtning
månadshämtning
månadshämtning
månadshämtning
månadshämtn, sommar

1 096:-845:60
1 040:80
1 407:20
2 392:-367:20

1 370:-1 057:-1 301:-1 759:-2 990:-459:--

978:40
573:60

1 223:-717:--

Pris
exkl. moms

Molok-hämtn, fritidsomr
Gem stort kärl, fritidsom

Pris
inkl moms
6 000:-3 000:-2 078:-1 039:-Pris
inkl. moms
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Övrigt
Sommarhämtning:
Hämtning sker udda eller jämna veckonummer under veckorna 20 t o m 39.

Gångavstånd
Taxan ökas med:

20% om gångavståndet är mellan 20 m - 39,99 m.
40% om gångavståndet är > 40 m.
Gångavståndet räknas normalt från hämtningsfordonets uppställningsplats till
kärlet/säcken.

Tömning mer än en gång i veckan
Vid hämtning mer än en gång/vecka höjs abonnemanget med 50% för varje extra
hämtning/vecka

Tilläggstaxa
Pris
exkl. moms

Pris
inkl. moms

Extra säck/kärl vid ordinarie hämtning:
160/190 l
240 l
370 l
600 l

148:-186:40
249:60
417:60

185:-233:-312:-522:--

Tillägg på ovanstående priser vid
extra säck/kärl vid ej ordinarie hämtning:

264:--

330:--

Skrymmande avfall < 1 kbm

352:--

440:--

Skrymmande avfall > 1 kbm

containertaxan tillämpas

Uppehåll i avfallshämtningen < 12 månader.

2 129:60

2 662:--
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BRUNNSTÖMNING ÅR 2021
Tömning av trekammarbrunnar, septiktankar och slutna tankar utförs obligatoriskt en gång per år.
Samhällsbyggnadsförvaltningens avfallsenhet eller dess entreprenör sänder ut ett meddelande om
tidpunkten i förväg.
Tömning av slamavskiljare sker enligt Ystad-Österlenregionens miljöförbunds rekommendationer,
dock minst en gång per år.
Om tömningen är av akut karaktär och ej kan anstå till tisdagar och torsdagar, debiteras avgift såsom
akut tömning. Beställningen skall vara oss tillhanda en dag i förväg.
Vid tömning skall locket till brunnen/tanken vara frilagd och väl synlig. Körbar väg fram till närheten
av brunnen skall finnas.

Grundtaxa
Pris
exkl. moms

Pris
inkl. moms

1 219:20

1 524:--

Tömning / extra kbm över 5 kbm.

232:--

290:--

Tömning av köksbrunn i samband med ordinarie
tömning av ovanstående slambrunn. Avgift/brunn

367:20

459:--

Bomkörning avgift/gång.

1 032:--

1 290:--

Akut tömning som ej kan anstå till tisdag eller torsdag

1 775:20

2 219:--

Akut tömning efter normal arbetstid (jourtid).

2 800:--

3 500:--

Trekammarbrunnar, septiktankar och slutna tankar.
(< 5 kbm) avgift/brunn
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TRÄDGÅRDSABONNEMANG ÅR 2021
Hämtning av trädgårdsavfallet sker i ett 370 liters kärl på hjul som skall placeras i tomtgränsen på
hämtningsdagen.
Hämtning sker en gång varannan vecka under perioden april- början av november (16 ggr) alternativt
april-början av december (18 ggr)
Grundtaxa

Pris
exkl. moms

Pris
inkl. moms

Trädgårdsabonnemang, 16 h

1 356:80

1 696:--

Trädgårdsabonnemang, 18 h

1 526:40

1 908:--

HÄMTNING AV KYL- OCH FRYSMÖBLER FRÅN NÄRINGSIDKARE
Hämtning av kyl- och frysmöbler från näringsidkare sker efter avrop.

Taxa
Kyl- och frysmöbler, avgift/st

Pris
exkl. moms

Pris
inkl. moms

2 120:--

2650:--
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CONTAINERHÄMTNING ÅR 2021
Containertaxan består av tre avgifter: utsättning, tömning, hyra och tippningsavgift.
För tillfälligt utplacerade containrar tillkommer en utsättningsavgift.
Taxan är uppdelad i zoner, där zon 0 är Ystad tätort. Övriga zoner är uppbyggda med ca 5 km:s
intervaller med Ystad som centrum.

Containertaxa
Pris
exkl. moms

Pris
inkl. moms

Utsättning

Zon 0.................................... 519:20
Zon 1.................................... 671:20
Zon 2.................................... 728:-Zon 3.................................... 814:40
Zon 4.................................... 881:60
Zon 5.................................... 1 001:60

649:-839:-910:-1 018:-1 102:-1 252:--

Tömning

Zon 0....................................
Zon 1....................................
Zon 2....................................
Zon 3....................................
Zon 4....................................
Zon 5....................................

926:-1 102:-1 310:-1 440:-1 636:-1 778:--

740:80
881:60
1 048:-1 152:-1 308:80
1 422:40

Hyra 0-1 vecka (gäller alla zonerna)
Hyra > 1 vecka (gäller alla zonerna)/vecka

206:40
206:40

Långtidshyra (gäller alla zonerna)

4155:20/år

258:-258:-5 194:--/år
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GÅNGBANERENHÅLLNINGSTAXA ÅR 2021
GRUNDTAXA
Pris
exkl. moms

Pris
inkl. moms

TAXA 1
811

Miniavgift

908:80år

1136:--/år

TAXA 2
812

Tillsyn varje dag även helgerna
Österportstorg - St Östergatan Stortorget - St Norregatan Hamngatan

56:--/kvm

70:--/kvm

TAXA 3
813

Tillsyn minst 2 ggr per/v eller
vid behov.
Gäller övriga områden som inte
angivits i taxa 2

50:40/kvm

63:--/kvm

Som grund för regleringen av ersättningarna används Konsumentprisindex. Totalindex.
med september månad 1997 som basår (259,8)
Indexregleringen omfattar 100% av ersättningarna i taxa 1 och 2.
Taxa 3 uppräknas med samma belopp som indexregleringen av taxa 2 omfattar.

