AVFALLSTAXA
FÖR VERKSAMHETER
Gäller från 1 januari 2019

Hushållsavfall
Grundpris
Priset omfattar tömning, kärlhyra och moms. Utöver detta tillkommer avgifter för olika tillägg (se tabell Tillägg)
beroende på kärlets placering. Dessutom finns möjlighet att abonnera på trädgårdskärl. Ändring av abonnemang kostar
90 kr per tillfälle.
PRIS PER KÄRL OCH ÅR
Antal
Hämtningar

Matavfall
Kärl 140 liter

Restavfall
Kärl 190 liter

Restavfall
Kärl 240 liter

Restavfall
Kärl 370 liter

Restavfall
Kärl 660 liter

Varannan vecka

220 kr

770 kr

970 kr

1 420 kr

2 390 kr

En gång/vecka

480 kr

1 700 kr

2 150kr

3 150 kr

5 310 kr

Två gånger/vecka

1 200 kr

4 260 kr

5 380 kr

7 880 kr

13 320 kr

Priset gäller om kärlet står vid tomtgränsen och utan hinder.
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Trädgårdsavfall
Tömning av trädgårdsavfall sker varannan vecka, mellan vecka 9 och 50.
Priset är per år och omfattar kärlhyra och moms. Kärlet placeras väl
synligt vid fastighetens tomtgräns på tömningsdagen. Det placeras
där tömningsfordonet kan stanna och personalen lätt kan nå det.
Kärlet får inte blockera gångbana eller farbar väg.

Extra hämtning
Extra hämtning av avfall i kärl kan beställas via VA SYDs kundservice.
Senast nästkommande arbetsdag		

200 kr

Kärl
190 liter

Kärl
240 liter

670 kr

850 kr

Tillägg
Faktorerna nedan försvårar hämtningen och medför därför tillägg på räkningen. Varje tillägg kostar 200 kr per behållare
och år vid hämtning varje vecka. För varje ytterligare hämtning per vecka ökar kostnaden för varje tillägg med 200 kr.
Tillägg gäller inte matavfallskärl, men placering ska vara samma som restavfallet.
Dragmeter

Dragväg 3-10 meter

1 tillägg

Dragmeter

För varje ytterligare tiometersintervall dragväg 1 tillägg

Trappor* 	Antal trappsteg

3 tillägg per trappsteg

Låst dörr 	Antal låsta dörrar eller grindar

2 tillägg per dörr/grind

Trångt hämtställe* 	Kärlet kan inte hämtas utan omflyttning

3 tillägg

Hiss

1 tillägg

Hiss krävs för hämtning av behållare

* Detta gäller bara befintliga abonnemang, Inga nya abonnemang tecknas för sådana hämtställen.
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Övriga tjänster – exklusive behandlingsavgifter
MOBIL SOPSUG – TÖMNINGSAVGIFT
Dockning

Tömning av
tank - restavfall

Tömning av
tank - matavfall

Budning utöver
ordinarie pris

Sopstopp

300 kr/dockningspunkt

125 kr/tank

90 kr/tank

200 kr/tillfälle

1 800 kr/tim

Vid felsortering tillkommer avgift samt eventuellt extra behandlingsavgift.

UNDERJORDSBEHÅLLARE – TÖMNINGSAVGIFT
Tömning

Budning utöver ordinarie pris

420 kr/behållare

200 kr/tillfälle

Vid felsortering tillkommer avgift samt eventuellt extra behandlingsavgift.

CONTAINER
För information om container, kontakta VA SYDs kundservice på 040 - 635 10 00

BEHANDLINGSAVGIFT – PRIS PER TON
Restavfall

Matavfall

Trädgårdsavfall

Grovavfall

1 150 kr

100 kr

350 kr

1 300 kr

Slam från fettavskiljare och matavfallstankar
Pris för tömning och behandling av slam från fettavskiljare och matavfallstankar (avfallskvarn). Priserna gäller per t on.

MATAVFALLSTANK - VIKTBASERAD TAXA
Framkörning		

440 kr/tömning		

Tömning och behandling

160 kr/ton

FETTAVSKILJARE - VIKTBASERAD TAXA
Framkörning		

440 kr/tömning

Tömning och behandling

560 kr/ton

TILLÄGG FÖR SLANGDRAGNING OCH ÖVRIGA AVGIFTER
Slangdragning 21 - 40 meter		

100 kr/tömning

Slangdragning per ytterligare intervall om 20 m

100 kr/tömning

Slangdragning via trappa (gäller ej avloppsanläggning)

100 kr/tömning

Låst passage (gäller ej avloppsanläggning)		

30 kr per tömning

Bomkörning fettavskiljare*		

1000 kr/gång

Bomkörning övrigt slam*		

400 kr/gång

* Bomkörningsavgift debiteras då aviserad eller budad tömning inte kan genomföras
på grund av omständigheter som kunden kunnat råda över.

Vi vill ge dig bästa möjliga service och det är viktigt för
oss att du får rätt information om våra taxor. Vi försöker
göra våra fakturor överskådliga och tydliga.
Är det ändå någonting som är oklart? Har du frågor om
din faktura? Du är mer än välkommen att kontakta vår
Kundservice.
kund@vasyd.se
Tel 040-635 10 00
Öppet vardagar 8.00–16.30

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar
avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.
Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar
ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar
vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kundservice 040- 635 10 00
kund@vasyd.se
vasyd.se
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Kontakta gärna Kundservice

