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§6

Revidering av avfallstaxa - Antagande
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Reviderad avfallstaxa för Kävlinge kommun antas enligt bilaga Kf § 6/2018.
Ny avfallstaxa börjar gälla den 1 mars 2018.

Ärendebeskrivning
Sysav bedriver sedan 2017-06-01 avfallsverksamheten i Kävlinge kommun genom
koncessionsavtal. Med anledning av dels ny utförare samt dels att nuvarande taxa är ifrån 201402-15 så finns behov av förtydligande och förändringar. Det sker dock inga förändringar i
taxenivåerna.
Förslaget har tagits fram av Sysav i dialog med förvaltningen Miljö och teknik.
I tekniska nämndens beslut finns förändringarna beskrivna och ny avfallstaxa, se bifogat
beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
x
x
x

Tekniska nämndens beslut § 119/2017 Revidering av avfallstaxa
Kommunstyrelsens beslut § 8/2018, Avfallstaxa - Revidering
Avfallstaxa - Revidering, tjänsteskrivelse
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Yrkande
Johan Ericsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
För verkställighet
Sysav

Utdragsbestyrkande

Bilaga Kf § 6/2018

Avfallstaxa
gäller från och med 2018-03-01
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Antagen av kommunfullmäktige 2018-02-12

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN
§ 1 Betalningsansvar
Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig för fastigheten
enligt kommunalskattelagen, skall erlägga angivna avgifter. Avgiftsskyldighet kan efter
tekniska nämndens godkännande dock överföras på nyttjanderättshavare med dennes
medgivande.

§ 2 Giltighet
Denna taxa träder i kraft fr o m 2018-MM-DD och tills vidare. Priser enligt 6.2.1 a-e börjar
först att debiteras när matavfallsinsamling har införts.

§ 3 Debitering
Avgifter debiteras i intervall, som tekniska nämnden beslutar, med förfallodagar mitt i
debiteringsperioden.
Sker betalning inte inom föreskriven tid skall betalningsansvarig till SYSAV utge ränta och
ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet.
Ränta beräknas efter den räntesats som kommunstyrelsen vid varje tillfälle fastställt som
dröjsmålsränta.
Om påminnelse utgår kommer avgift härför att påföras enligt Kävlinge kommuns kravrutiner.

§ 4 Avgiftsreglering
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Avgifterna för återvinning och behandling i taxan är beräknad efter Sysavs avfallstaxa.
Ändras dessa avfallstaxor får tekniska nämnden justera behandlingsavgifterna i samma
proportion som avfallstaxan förändras.
Övriga avgifter i taxan, som avser insamling, transport, extrahämtning, gångavstånd,
kärlbyten med mera regleras enligt indextalet 314,03 (2013-04) i konsumentprisindex, KPI.
När detta index ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock
inte oftare än en gång årligen.
Ändras mervärdeskatten får särskild reglering av avgiftsbeloppen ske därefter.

§ 5 Allmänna bestämmelser
Bestämmelser om hämtningsväg, behållarplats, emballering av avfall m m finns angivna i den
av kommunfullmäktige antagna föreskrifterna om avfallshantering för Kävlinge kommun.
De i taxan angivna beloppen utgör årsavgifter där ej annat anges.
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen.

§ 6 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
6.1 Fast avgift, återvinningskostnad
Samtliga abonnenter, förutom obebodda fastigheter, debiteras fast avgift.
En- och tvåfamiljsfastighet:
800 kronor per fastighet.
Flerfamiljsfastigheter:
350 kronor per lägenhet.
Verksamheter:
625 kronor per hämtningsställe.

6.2 Rörlig avgift, hämtningskostnad
Samtliga abonnenter som har hämtning av avfall debiteras rörlig avgift. Avgiftens storlek
varierar beroende på sopkärlets volym, hämtningsintervall samt gångavståndet till sopkärlet
för tömning, se preciserad taxa nedan.
6.2.1 Grundavgifter;
a)

Årsbostäder

Behållare tillhandahålles i form av plastkärl med volymerna 140, 190, 240, 370 samt 660 liter.
Den rörliga avgiften varierar med behållarvolym enligt följande:
Hämtning varannan vecka
Behållarvolym
"
"
"
"
b)

140 l restavfall + 140 l matavfall
190 l restavfall + 140 l matavfall
240 l restavfall + 140 l matavfall
370 l restavfall + 140 l matavfall
660 l restavfall + 140 l matavfall

1122 kronor
1346 kronor
1570 kronor
2153 kronor
3454 kronor

Fritidsbostäder

Hämtning varannan vecka 1 april - 30 september.
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Behållarvolym
"
"
"
"
c)

140 l restavfall + 140 l matavfall
190 l restavfall + 140 l matavfall
240 l restavfall + 140 l matavfall
370 l restavfall + 140 l matavfall
660 l restavfall + 140 l matavfall

561 kronor
673 kronor
785 kronor
1077 kronor
1727 kronor

Fritidsbostäder

Gäller fritidsfastighet där miljö- och byggnadsnämnden beviljat egen behandling av matavfall.
Hämtning varannan vecka 1 april – 30 september samt en gång per månad under övrig tid
(vinterhalvår).
Behållarvolym
"
"
"
"

140 l restavfall + 140 l matavfall
190 l restavfall + 140 l matavfall
240 l restavfall + 140 l matavfall
370 l restavfall + 140 l matavfall
660 l restavfall + 140 l matavfall

820 kronor
984 kronor
1148 kronor
1574 kronor
2524 kronor

d)

Veckohämtning för flerfamiljsfastigheter och övriga verksamheter

För dessa abonnenter sker hämtning en gång varje vecka mot följande avgift:
Behållarvolym
"
"
"
"

140 l restavfall + kärl för matavfall
190 l restavfall + kärl för matavfall
240 l restavfall + kärl för matavfall
370 l restavfall + kärl för matavfall
660 l restavfall + kärl för matavfall

2244 kronor
2872 kronor
3141 kronor
4307 kronor
6908 kronor

För flerfamiljsfastigheter ingår upp till ett 140 l kärl för matavfall per 5 lägenheter. För
verksamheter ingår upp till ett 140 l kärl för matavfall per hämtningsställe.
Vid hämtning två, tre, fyra eller fem gånger i veckan, utgår två, tre, fyra eller fem gånger så
hög avgift.
e)

Extra matavfallskärl för flerfamiljsfastigheter och övriga
verksamheter

Vid behov av ytterligare matavfallskärl med hämtning en gång varje vecka uttages följande
avgift:
Behållarvolym 140 l matavfall
"
370 l matavfall

2020 kronor
3876 kronor

6.2.2 Tilläggsavgifter
a)

Gångavståndstillägg

Abonnent debiteras varierande avgift utifrån gångavståndet från fastighetsgränsen till sopbehållaren eller utifrån gångavståndet från uppställningsplats för hämtningsfordonet till sopbehållaren. Abonnenten skall själv anmäla förändring av gångavstånd till SYSAV.
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Årlig avgift avseende 26 st hämtningar per år:
Gångavstånd
"
"
"
"

2-10 m
10-20 m
20-30 m
30-40 m
40-50 m

206 kronor/per kärl
446 kronor/per kärl
673 kronor/per kärl
899 kronor/per kärl
1114 kronor/per kärl

Vid hämtning en, två tre, fyra eller fem gånger i veckan, utgår två, fyra, sex, åtta eller tio
gånger så hög avgift. Vid månadshämtning utgår hälften av avgiften.
Gångavstånd överstigande 50 m accepteras endast efter överenskommelse om särskilda skäl
föreligger. Avgift härför utgår enligt överenskommelse.
Förändring av avgiften beroende på att fastighetsägaren ändrar sopbehållarens placering inom
fastigheten samt ändrad kärlstorlek sker från och med ändringsdatum.

b)

Extra hämtning

Extra hämtning utöver ordinarie hämtningstillfälle utförs mot en avgift om 200 kronor per
kärl och hämtningstillfälle för kärl upp till 240 liter. För kärl på 370 liter och 660 liter utgår
300 kronor per kärl och hämtningstillfälle.
c)

Hämtning av grovavfall

Hämtning av grovavfall samt kyl och frys kan utföras efter budning mot självkostnadspris.
d)

Hämtning av trädgårdsavfall

Hämtning av trädgårdsavfall ingår ej i den ordinarie taxan. Separat abonnemang för detta kan
beställas mot en avgift om 859 kronor. Hämtning utförs då från enskilda hushåll med 370
liters kärl placerade vid tomtgränsen 19 ggr/år (under tiden mars - november). Separat kärl för
detta ändamål tillhandahålles.
e)

Ändring av kärlstorlek

Byte till större kärlstorlek debiteras med 200 kronor per kärl.
f)

Kärltvätt

Tvätt av kärl debiteras med 150 kronor per kärl.
6.2.3 Avgiftslättnader i enlighet med renhållningsordningens föreskrifter
a)

Månadstömning
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Gäller fastighet där tekniska nämnden beviljat undantag från renhållningsordningens
bestämmelser avseende egen behandling av matavfall, under förutsättning att anmälan av
kompostanläggning för matavfall godkänts av miljö- och byggnadsnämnden. Hämtning sker
då en gång per månad hela året.
Behållarvolym
"
"
"
"
b)

140 l + kärl för matavfall
190 l + kärl för matavfall
240 l + kärl för matavfall
370 l + kärl för matavfall
660 l + kärl för matavfall

518 kronor
621 kronor
725 kronor
994 kronor
1594 kronor

Gemensam behållare

Närboende abonnenter kan ansöka hos teknisk nämnden om gemensam sopbehållare. Fast
avgift debiteras samtliga abonnenter, den rörliga avgiften delas av abonnenterna.

c)

Befrielse från fast och rörlig avgift; uppehåll i hämtning

En fastighet kan beviljas uppehåll i hämtning av tekniska nämnden i minst 6 månader och
maximalt tre år under förutsättning att:
- fastigheten är obebodd eller
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- fastigheten är obebodd men under renovering/nybyggnation och allt avfall hanteras av
byggherren/auktoriserad entreprenör för befordran till godkänd avfallsmottagare
- en avgift på 200 kr erläggs per uppehåll.

