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Renhållningstaxa 2019 Lidköpings kommun
För fastigheter som omfattas av det nya insamlingssystemet
Allmänt
Under 2019 kommer Lidköpings kommun påbörja arbetet med att införa ett nytt
insamlingssystem för avfall. Insamlingssystemet innebär obligatorisk utsortering av matavfall
för samtliga hushåll samt att fastighetsnära insamling av plast- och pappersförpackningar
erbjuds som tillval för småhus.
Införandet kommer att ske etapp och områdesvis och vilka områden som omfattas av det
nya insamlingssystemet beslutas i teknisk service nämnd och dessa får en separat taxa.
Det nya insamlingssystemet för småhus och småhus i samfälligheter
Delat kärl 1

Matavfall i ena facket och restavfall i andra.

Delat kärl 2

Pappersförpackningar i ena facket och plastförpackningar i andra.

Det nya insamlingssystemet för insamling i gemensamt avfallsutrymme
för småhus i samfälligheter
Kärl för matavfall

Matavfall i separat kärl för placering i gemensamt avfallsutrymme

Kärl för restavfall

Restavfall i separat kärl för placering i gemensamt avfallsutrymme

För insamling av återvinningsmaterial i gemensamt avfallsutrymme gäller taxor i ”Renhållningstaxa
2019 För fastigheter som ännu inte omfattas av det nya insamlingssystemet” avsnitt
Återvinningsmaterial.

Det nya insamlingssystemet för insamling i gemensamt avfallsutrymme
för flerbostadshus
Kärl för matavfall

Matavfall i separat kärl för placering i gemensamt avfallsutrymme

För övriga fraktioner i gemensamt avfallsutrymme gäller taxor i ”Renhållningstaxa 2019 För
fastigheter som ännu inte omfattas av det nya insamlingssystemet”

Felsortering av matavfall
Felsorterat eller otillåtet avfall i matavfalls- facket/kärlet är allt sådant avfall som ska läggas i
facket eller kärlet för restavfall eller lämnas på annat sätt till renhållaren enligt anvisningar.
Om avfallskärlet/facket för matavfall innehåller annat avfall än matavfall har renhållaren rätt
att byta till taxan osorterat avfall med gällande avgift. Taxan osorterat avfall kan inte
väljas/tecknas av kund utan debiteras enligt anvisningarna. Detta sker dock först efter att
fastighetsinnehavaren har fått aviseringar från renhållaren om att felsortering har noterats.
Enligt rutinen sker det enligt följande:
1. Hämtningspersonal noterar felsortering av matavfallet och rapporterar till Renhållningen.
Hos fastighetsinnehavare av småhus lämnas ett meddelande om felsorteringen.
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2. Renhållningen skickar ett brev till kund om att felsortering av matavfall har noterats och ett
datum från och med när abonnemanget övergår till osorterat avfall om inte felsorteringen
upphör.
3. Hämtningspersonal meddelar Renhållningen om eventuell fortsatt felsortering.
4. Om ingen bättring har skett vad gäller utsorteringen av matavfall inom sex veckor skickas
ännu ett brev ut till kund med påminnelse om datum när taxan övergår till osorterat avfall
med gällande avgift.
5. Vid angivet datum tas mellanväggen bort från avfallskärlet för mat- och restavfall. Taxan
övergår därefter till osorterat avfall med gällande avgift.
6. Om fastighetsinnehavaren vill återgå till att sortera ut matavfall på nytt ska
fastighetsinnehavaren meddela detta till renhållaren. Abonnemanget för sortering av
matavfall kan dock tidigast påbörjas tre månader efter det att abonnemanget har bytts till
osorterat avfall.

Avgifter
Grundavgift
Grundavgift ska betalas för samtliga småhus och fritidshus som omfattas av det nya
insamlingssystemet. Grundavgiften ska täcka del av kostnader för driften av
återvinningscentralen, hantering av farligt avfall, avfallsplanering, information, kundservice
och administration.
Då två eller flera fastighetsinnehavare delar på ett eller flera avfallskärl utgår grundavgift för
varje småhus.
Grundavgift betalas även vid uppehåll eller befrielse av hämtning av avfall.
Grundavgifterna är baserade på kundkategorins beräknade nyttjandegrad av de ovan
uppräknade tjänsterna.
Kundkategori

Avgift år

Småhus

600 kr

Fritidshus
Flerfamiljshus
Verksamhet

300 kr
*
*

Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften är beroende av abonnemang, behållarvolym och hämtningsintervall. I
hämtningsavgiften ingår också tillhandahållande av avfallsbehållare på högst 660 liter och de
delar som ingår för hushållsabonnemang för utsortering av matavfall till centralt
omhändertagande, för närvarande en årsförbrukning av papperspåsar för matavfall.
Vid beräkning av den totala avgiften ska tillämplig grundavgift för aktuell kundkategori och
hämtningsavgift för aktuellt abonnemang summeras.
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Hämtningsavgifter småhus
Avgifter för hämtning av mat- och restavfall vid småhus

Delat kärl 1*

Behållarstorlek
240 liter

Delat kärl 1*

370 liter

Fraktioner
Mat- och
restavfall
Mat- och
restavfal
Restavfall

Tömningar
per år
26

Grundavgift

Rörlig avgift

600 kr

1 140 kr

Total avgift
per/år
1 740 kr

26

600 kr

1 930 kr

2530 kr

1 350 kr

1 350 kr

Ytterligare
190 liter
26
restavfallskärl
*Vid gemensamt kärl tillkommer en grundavgift per småhus

Avgifter för hämtning av plast- och pappersförpackningar vid småhus

Delat kärl 2

Behållarstorlek
240 liter

Fraktioner
Plast- och
pappersför
packningar

Tömningar
per år
26

Grundavgift

Rörlig avgift
650 kr

Total avgift
per/år
650 kr

Avgifter för hämtning av restavfall vid hemkompostering - småhus
Behållar- Fraktioner
Tömningar
storlek
per år
Hemkompostering*
140 liter
Restavfall
26
*Vid gemensamt kärl tillkommer en grundavgift per småhus

Grundavgift

Rörlig avgift

600 kr

940 kr

Total avgift
per/år
1 540

Avgifter för hämtning av osorterat avfall vid småhus
Taxan osorterat avfall kan inte väljas/tecknas av kund utan debiteras kunden enligt anvisningarna
under avsnittet Allmänt - Felsortering av matavfall
Behållar- Fraktioner
Tömningar
storlek
per år
Osorterat avfall*
240 liter
Blandat
26
*Vid gemensamt kärl tillkommer en grundavgift per småhus

Grundavgift

Rörlig avgift

600 kr

4 150 kr

Total avgift
per/år
4 750 kr
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Hämtningsavgifter småhus i samfällighetsföreningar
Avgifter för hämtning av mat- och restavfall vid småhus i samfällighet

Delat kärl 1*

Behållarstorlek
240 liter

Delat kärl 1*

370 liter

Fraktioner
Mat- och
restavfall
Mat- och
restavfal
Restavfall

Tömningar
per år
26

Grundavgift

Rörlig avgift

600 kr

1 140 kr

Total avgift
per/år
1 740 kr

26

600 kr

1 930 kr

2530 kr

1 350 kr

1 350 kr

Ytterligare
190 liter
26
restavfallskärl
*Vid gemensamt kärl tillkommer en grundavgift per småhus

Avgifter för hämtning av plast- och pappersförpackningar vid småhus i
samfällighet
Delat kärl 2

240 liter

Plast- och
pappersför
packningar

26

650 kr

650 kr

Avgifter för hämtning av restavfall vid hemkompostering – småhus
Behållar- Fraktioner
Tömningar
storlek
per år
Hemkompostering*
140 liter
Restavfall
26
*Vid gemensamt kärl tillkommer en grundavgift per småhus

Grundavgift

Rörlig avgift

600 kr

940 kr

Total avgift
per/år
1 540 kr

Avgifter för hämtning av osorterat avfall vid småhus i samfällighet
Taxan osorterat avfall kan inte väljas/tecknas av kund utan debiteras kunden enligt anvisningarna
under avsnittet Allmänt - Felsortering av matavfall
Behållar- Fraktioner
Tömningar
storlek
per år
Osorterat avfall*
240 liter
Blandat
26
*Vid gemensamt kärl tillkommer en grundavgift per småhus

Grundavgift

Rörlig avgift

600 kr

4 150 kr

Total avgift
per/år
4 750 kr

Avgifter för hämtning av mat- restavfall i gemensamt avfallsutrymme i
samfällighet
Vid insamling av avfall i gemensamt avfallsutrymme gäller att Renhållningen enbart har en
faktureringsadress för fakturering av samfällighetens rörliga avgifter.
Behållarstorlek

Fraktioner

Tömningar
per år

Grundavgift

600 kr per
hushåll
600 kr per
hushåll

Kärl för restavfall

660 liter

Restavfall

52

Kärl för restavfall

370 liter

Restavfall

52

Kärl för matavfall
Kärl för matavfall

140 liter
140 liter

Matavfall
Matavfall

52
26

Rörlig
avgift

Total
avgift
per/år

6 325 kr
3 790 kr
1 250 kr
875 kr

1 250 kr
875 kr

* För insamling av återvinningsmaterial i gemensamt avfallsutrymme gäller taxor i ”Renhållningstaxa 2019 För
fastigheter som ännu inte omfattas av det nya insamlingssystemet” avsnitt Återvinningsmaterial.
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Svårighetstillägg för småhus i samfällighetsförening
Grundregeln är att avfallskärlet ska placeras högst 3 meter från fastighetsgränsen som vetter mot
hämtningsfordonets angöringsplats. Om inte farbar väg kan upprättas ska avfallskärlen placeras högst
3 meter från hämtningsfordonets angöringsplats. För kärl, med placering längre än 3 meter från
tomtgräns/fordonets angöringsplats, utgår dragavståndstillägg. Tillägg görs i intervaller om 4 – 9, 10 –
15 och därefter ett tillägg var femte meter upp till 25 meter som är högsta avstånd. Renhållningen
bedömer avståndet mellan hämtställe och tomtgräns/hämtningsfordonets angöringsplats och avgör
när dragavståndstillägg ska tillämpas.
Dragväg
Kärl för matavfall i gemensamt
avfallsutrymme
Kärl för restavfall i gemensamt
avfallsutrymme
Kärl för restavfall i gemensamt
avfallsutrymme

Behållarstorlek
140 liter

Dragavstånd

Tillägg

Per intervall

1 060 kr

370 liter

Per intervall

1 060 kr

660 liter

Per intervall

1 223 kr

Hämtningsavgifter flerfamiljshus
Avgifter för hämtning av matavfall vid flerbostadshus
Fraktioner

Kärl för matavfall

Behållar
-storlek
140 liter

Matavfall

Tömningar
per år
52

Kärl för matavfall

140 liter

Matavfall

26

Grundavgift

Rörlig
avgift
1 250 kr

Total avgift
per/år
1 250 kr

875 kr

875 kr

*För övriga fraktioner i gemensamt avfallsutrymme gäller taxor i ”Renhållningstaxa 2019 För fastigheter som ännu
inte omfattas av det nya insamlingssystemet”

Svårighetstillägg för flerbostadshus
Grundregeln är att avfallskärlet ska placeras högst 3 meter från fastighetsgränsen som vetter mot
hämtningsfordonets angöringsplats. Om inte farbar väg kan upprättas ska avfallskärlen placeras högst
3 meter från hämtningsfordonets angöringsplats. För kärl, med placering längre än 3 meter från
tomtgräns/fordonets angöringsplats, utgår dragavståndstillägg. Tillägg görs i intervaller om 4 – 9, 10 –
15 och därefter ett tillägg var femte meter upp till 25 meter som är högsta avstånd. Renhållningen
bedömer avståndet mellan hämtställe och tomtgräns/hämtningsfordonets angöringsplats och avgör
när dragavståndstillägg ska tillämpas.
Dragväg
Kärl för matavfall i gemensamt avfallsutrymme

Behållarstorlek
140 liter

Dragavstånd
Per intervall

Tillägg
1 060 kr

