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Det är renhållningsordningen som bestämmer
vilka åtgärder som kommunen ansvarar för
när det gäller hushållens avfall. För de här
åtgärderna ska det också tas ut ersättning av
fastighetsägaren eller den som har nyttjanderätt till fastigheten.
Här får du veta mer om vilka avgifter som
gäller i Landskrona och Svalöv från och med
1 juli 2010.

HÄMTNING AV hushållsAVFALL
Du har som tidigare tre olika hämtningssystem att välja mellan för ditt hushållsavfall. Hur de
fungerar och vad som skiljer dem åt kan du läsa mer om i den lilla folder som du nu får tillsammans med den nya renhållningstaxan. De tre modellerna är:

Mil jö
Vi hämtar matavfall och restavfall som du sorterat var för
sig. Normalt hämtar vi matavfall var 14:e dag och restavfall var 4:e vecka.

Kom post
Du sköter hemkompostering
av matavfall och vi hämtar
restavfall. Normalt hämtar vi
restavfall var 4:e vecka.

Mix
Vi hämtar matavfall blandat
med restavfall. Normalt hämtar vi avfallet var 14:e dag.

Återvinning och kretslopp
Det är kostnaden för de tre hämtningsalternativen som ligger till grund för taxorna. Och dessa
har alltså utformats så att de ska leda till återvinning och kretsloppstänkande.
Det betyder att det bästa miljöalternativet – alltså den modell vi kallar Miljö – blir standard
i Landskrona och Svalöv för både villa och sommarhus.
I tabellerna som följer är de vanligaste abonnemangen med. Men du kan även välja andra
alternativ. Två till fyra grannfastigheter kan till exempel välja att ha gemensamt kärl efter att kommunen godkänt detta. Då betalar de varsin grundavgift, medan de delar på övriga avgifter.
Om du har modellen Miljö kan du också få tömning av restavfall oftare ifall du behöver det.
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TAXOR 2010
VILLOR
Hit räknas villor, radhus och liknande – även i hyresform.

Grundavgift
Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

1 395 kr

1 744 kr

Rörlig avgift
Behållare

Antal hämtningar

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

140 l kärl matavfall

26 gånger/år

381 kr

476 kr

190 liter kärl

13 gånger/år

392 kr

490 kr

190 liter kärl

26 gånger/år

722 kr

965 kr

370 liter kärl

26 gånger/år

1 333 kr

1 666 kr

Miljöstyrning
Detta är en miljöstyrande avgift som vi drar av från alternativen Miljö och Kompost och i stället
lägger på Mix. Miljöstyrningen är ingenting som ger oss några intäkter utan något vi använder
för att kunna bidra till att nå nationella och lokala miljömål.

Miljö

Kompost

Mix

- 19%

- 2%

+ 28%

Exempel: se nästa sida
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EXE MP EL: VIL LA
Räkneexempel Miljö: Vi hämtar matavfall och restavfall som du sorterat var för sig. Då
betalar du per år – exklusive moms – grundavgift 1 395 kronor. Plus hämtning av matavfall, 381
kronor. Plus hämtning av restavfall, 392 kronor. Totalt 2 168 kronor. Med Miljö ger dig miljöstyrningen 19 procents avdrag på priset. Det blir minus 412 kronor. Du betalar alltså 1 756 kronor,
plus moms. Totalt 2 195 kronor per år.

Räkneexempel Kompost: Vi hämtar restavfall som du sorterat för sig. Då betalar du per
år – exklusive moms – grundavgift 1 395 kronor. Plus hämtning av restavfall, 392 kronor. Totalt
1 787 kronor. Med Kompost ger dig miljöstyrningen 2 procents avdrag på priset. Det blir minus
36 kronor. Du betalar alltså 1 751 kronor, plus moms. Totalt 2 189 kronor per år.
Räkneexempel Mix: Vi hämtar matavfall och restavfall osorterat hos dig. Då betalar du
per år – exklusive moms – grundavgift 1 395 kronor. Plus hämtning av mat- och restavfall, 722
kronor. Totalt 2 117 kronor. Med Mix ger dig miljöstyrningen 28 procents påslag på priset. Det
blir plus 593 kronor. Du betalar alltså 2 710 kronor, plus moms. Totalt 3 388 kronor per år.

Modell
Miljö

Behållare

Tömning

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

140, 190 liter

26, 13 gånger/år

1 756 kr

2 195 kr

Kompost

190 liter

13 gånger/år

1 751 kr

2 189 kr

Mix

190 liter

26 gånger/år

2 710 kr

3 388 kr

Extra hämtning och hämtning av överfulla kärl
Behållare

Tömning

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

160-240 liter säck
140-190 liter kärl

Icke ordinarie

186 kr

233 kr

Ordinarie

85 kr

106 kr

240 liter säck
kompost
370-660 liter kärl

Icke ordinarie

286 kr

358 kr

Ordinarie

125 kr

156 kr

4 000 liter container

Icke ordinarie

1 044 kr

1 305 kr

–

–

–

Icke ordinarie

1 553 kr

1 941 kr

–

–

–

6 000 liter container
8 000 liter container
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Trädgårdsavfall
April-november

Behållare

Antal hämtningar

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

370 liter kärl

17 gånger/år

800 kr

1 000 kr

SOMMARHUS

Grundavgift

Maj-september
Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

698 kr

872 kr

Rörlig avgift
Behållare

Antal hämtningar

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

140 l kärl matavfall

11 gånger/år

223 kr

279 kr

190 liter kärl

6 gånger/år

214 kr

268 kr

190 liter kärl

11 gånger/år

341 kr

426 kr

370 liter kärl

11 gånger/år

624 kr

780 kr

Miljö

Kompost

Mix

- 19%

- 2%

+ 28%

Miljöstyrning

EXE MP EL: sommarh us
Modell
Miljö

Behållare

Tömning

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

140, 190 liter

11, 6 gånger/år

919 kr

1 149 kr

Kompost

190 liter

6 gånger/år

893 kr

1 117 kr

Mix

190 liter

11 gånger/år

1 330 kr

1 662 kr
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Förpackningar
Alla tre hämtningssystemen bygger på att du först sorterar ut tidningar plus förpackningar av
kartong, metall, plast och glas. Allt detta lämnar du på någon av återvinningsstationerna (åvs).
Det finns åtta åvs i Landskrona och nio i Svalöv, adresserna hittar du på www.ftiab.se.
EXTRA HÄMTNING, HÄMTNING AV ÖVERFYLLDA KÄRL
Ett kärl är överfyllt när locket inte stänger av sin egen vikt eller när behållaren är fylld över
kärlkanten. Priser hittar du i tabellen på sidan 4.
Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall ska hanteras för sig och får inte blandas med annat avfall. I första hand komposterar du trädgårdsavfallet på din egen tomt. Men vi tar också emot det utan avgift på våra
återvinningscentraler.
Du kan också beställa ett särskilt abonnemang mot avgift, se tabellen sidan 5. En fri utsättning
eller hemtagning av behållare per år ingår. Därefter tar vi ut en avgift på 250 kronor inklusive
moms per tillfälle.
Förlängt tömningsintervall
Om du vill att vi ska hämta ditt avfall mera sällan ansöker du skriftligt om förlängt hämtningsintervall hos kommunen.
Om avfallet inte är sorterat
Om du abonnerar på någon av modellerna Miljö eller Kompost men trots det inte sorterar enligt
renhållningsordningen tar vi ut en avgift på 500 kronor inklusive moms. Dessutom blir du då
debiterad enligt modellen för Mix – alltså matavfall blandat med restavfall – under den aktuella
perioden.
Farligt avfall, el- och elektronikavfall
Farligt avfall och elavfall ska hanteras för sig och sorteras ut. På återvinningscentralen tar vi
utan avgift emot farligt avfall och elavfall från hushållen. Mindre partier farligt avfall kan du
även lämna i ett antal butiker, adresserna hittar du på www.lsr.nu.
LSR kan också hämta farligt avfall och mindre elavfall hemma hos dig. Då debiterar vi en
framkörningskostnad på 500 kronor inklusive moms per tillfälle och 125 kronor inklusive moms
per påbörjad kubikmeter avfall.
Grovavfall
Grovavfall ska hanteras separat och får inte blandas med annat hushållsavfall. Om du beställer
hämtning av kylmöbler hämtar vi dessa utan kostnad vid tomtgränsen. Vitvaror kan du lämna
kostnadsfritt vid återvinningscentralen.
Sorterat grovavfall och sådana vitvaror vi kan hantera manuellt hämtar LSR mot en framkörningsavgift på 500 kronor inklusive moms per tillfälle. Då debiterar vi varje påbörjad kubikmeter
avfall med 125 kronor inklusive moms.
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Tömning av brunnar och slutna tankar
Tömning av brunnar som tillhör enskilt avlopp är enligt miljöbalken kommunens ansvar. Sådana
brunnar är slutna tankar, trekammarbrunnar, septiktankar, minireningsverk, fettavskiljare, gårdsbrunnar och liknande. Detta under förutsättning att de är kopplade till fastighetens avloppssystem och tar emot avloppsvatten därifrån.
Vid alla sådana ärenden ringer du direkt till entreprenören Ohlssons, 0418-45 02 00.
Obligatorisk och extra tömning
För brunnar och tankar gäller obligatorisk tömning en gång per år och för fettavskiljare fyra
gånger per år. LSR fastställer tidpunken för obligatorisk tömning och vi meddelar innan vi kommer
och tömmer. Om du vill ha extra tömning behöver vi få veta det minst en vecka i förväg.
Du kan beställa akut tömning på 0418-45 02 00 så ordnar vi en sådan inom 24 timmar.
Körbar väg och fritt tillträde
För att vi ska kunna utföra arbetet måste du ha en körbar väg fram till i närheten av brunnen eller
tanken. Du behöver också ha en anordning i markplanet som gör det möjligt för oss att tömma.
Om de här villkoren inte är uppfyllda – eller personalen som ska tömma av någon anledning inte
får tillträde – debiterar vi en avgift på 500 kronor inklusive moms per tillfälle.
LYFT AV NÄR VI TÖMMER
Lyft av stora och tunga brunnslock (över 15 kilo) innan vi kommer och tömmer. Lägg en träskiva
eller liknande över öppningen så ingen ramlar i. Om vi behöver använda slang som är över 25
meter tar vi en avgift på 150 kronor inklusive moms per påbörjad intervall på 5 meter. Påbörjad
kubikmeter avrundar vi uppåt.
Annat viktigt
Om du säljer din fastighet eller på annat sätt ändrar ditt abonnemang ska du anmäla detta till
LSR. Vi måste ha din anmälan senast 14 dagar i förväg.
Bestämmelserna om avfallshanteringen hittar du i renhållningsordningen, gå via sökfunktionen
på www.landskrona.se eller www.svalov.se.
Det är kommunstyrelsen i respektive kommun som ansvarar för tolkningar och kompletteringar av avgifterna i renhållningstaxan.
I avgifterna i renhållningstaxan ingår punktskatter samt moms.
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