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Sammanträdesprotokoll nr 5 2020

fiirt vid sammanträde i Ronneby Miljö

och Teknik AB:s styrelse

den 24ze september 2020.

Beslutande: Kevin Ny, ordf.
Jan Demerud, l:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf
Bo Karlsson, ledamot
Sten-Albert Olsson, ledamot
Willy Persson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (L)
Börje Johansson, ledamot
Anders Oddsheden, ledamot

Övriga
Deltagare:

Peter Berglin, VD
Angela Kristiansson, Vision
Cecilia Måftensson, Ekonomichef, HR
Annelie Carlsson, verksamhetschef Renhållningen ($ 8)
Conny Miketinac, verksamhetschef VA ($ 9-12)
Conny Bengtsson, verksamhetschef Fjärrvärme ($ 13)
Therese Selander, Sekreterare
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Sammanträdets öppnande
Ordft randen ftjrklarar sammanträdet öppnat.

$2

Närvaroregistrerinq
Närvaro enligt ovanstående ftirteckning.
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Val av iusterare
Styrelsen utser Anders oddsheden
protokoll.

$4

till

att jämte ordftjrande justera dagens

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

ss

Föreeående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

I

av 6
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Corona/Covid-l 9 situationen
Peter Berglin ft)redrar ärendet och informerar om läget i bolaget.
. Låg sjukfrånvaro (5 % inkl. VAB).
. Utglesning sker på olika sätt.
o Installationsarbetena hos kund är återupptagna, rutin är framtagen ftir att
säkerställa säkerheten kring Covid- I 9.
o Följer kontinuerligt utvecklingen med individuella ansvarsområden i

o
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ledningsgruppen och rapporterar detta veckovis.
Rutin framtagen gällande medarbetare diir Covid-19 konstaterats hos
nära anhörig.

Ekonomi
o T2 resultat
Cecilia Mårtensson presenterar resultatet och väsentliga händelser ftir
samtliga verksamheter ftir tertial 2.
Resultat ftire koncernbidrag totaltT2 -14,8 Mkr.
El: +881 tkr'
Fjärrvärme: +443 tkr
Renhållning: -104 tkr
VA: +2,5 Mkr
IT/Fiber: -17,5 Mkr
Övrigt: -992 tkr (ftirdelas på övriga verksamheter)
Prognos 2020-12-31 -44,3 }l4kt.

Enligt ägardirektivet ska bolaget lämna 1 Mkr/år i koncernbidrag till
ägaren vilket inte är medräknat i denna prognos. Cecilia ställer frågan
om styrelsen anser att 1 Mkr i koncernbidrag i år ska tilldelas ägaren när
bolaget har ett negativt resultat. Enhälligt nej på frågan.

Inlaggfrån Jon-Eric Wildros, Jan Demerud, Kevin Ny, Sten-Albert
Olsson, Thomas Svensson (L), Börje Johansson, Willy Persson
o

Budget 2021(B)
Peter Berglin och Cecilia Mårtensson visar ftjrst den presentation som
ska dras i budgel.beredningen i kommunstyrelsen 2020-09-28 där
aktuella händelser ft)r varje verksamhet presenteras.
Diskussioner ftirdes kring fiberutbyggnaden på landsbygden, låg
anslutningsgrad, strax över 50 %o.Länga handläggningstider p.g.a.
covid-19 och i vissa fall problem med att ffi tillstånd av markägare vilket
genererar ftirseningar och kostnadsökningar.
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Resultat budget totalt202l: -56 Mkr.
Styrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den frireslagna
budgeten för2021. Se bilaga 1.

Inlaggfrån Kevin Ny, Jan Demerud, I4rilly Persson, Bo Karlsson
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Taxehöinins Renhållnine (B)
Annelie Carlsson foredrar ärendet.
Ett ftrslag på taxeökning på 5 % pä hämtnings- och grundavgift ftir villor och
flerfamiljsfastigheter med start 2021-01-0L Detta ft)r att täcka de
kostnadsökningar som har skett och för att verksamheten inte ska nå ett
minusresultat som enligt budgetftrslaget ftir 2021 uppgår till -r,4 Mkr.
Styrelsen beslutar att ftireslå Kommunfullmäktige att godkänna en taxeökning
med 5 o/o pähämtnings- och grundavgift ftir villor och flerfamiljsfastigheter med
start2027-01-01. Se bilaga 2.
Inlagg från Jan- Eric Wildros

$e

Status VA relativt stratesiplanen
Conny Miketinac ftiredrar ärendet.
Strategiska mål ftir verksamhe ten 2020

:

Att ha fungerande reserwattentäkter till samttiga våra ordinarie
vattentäkter.
Nuläge: vi arbetar kontinuerligt med att säkra dricksvattentillgången.
Projektering pågår med överftjringsledning mellan Ronneby och Bräkne-Hoby
(via Vieryd). Utredningen om hur dricksvattenftirsörjningen i Eringsboda kan
lösas är klar och kommer att presenteras ftir styrelsen vid ett senare tillftille.

Att ha ett uppströmsarbete som i fiirlängningen genererar i en Revaqcertifiering.
Nuläge: Vårt uppströmsarbete bedrivs med kvalitön att vi ska kunna bli Revaqcertifierade.

Att ftirändra dagvattenhanteringen

så att översvämningar minimeras.
Nuläge: Skapar öppna dagvattenlösningar vid drabbade områden.
Dagvattendamm anlagd vid Espedalen. Vidare arbetas det kontinuerligt med att
minska tillskottsvattnet i ledningsnätet.

Att utreda möjligheten att optimera fiir en effektiv placering av våra
vatten- och reningsverk.
Nuläge: En ftirsta utredning gjord på hur vi ska kunna centralisera våra
avloppsreningsverk.
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Att utreda hur slamhanteringen kan optimeras och effektiviseras med
möjlig återftiring till naturen.
Nuläge: Slamfrågan i kommunerna ligger ftir tillf;illet nere. Vi fokuserar för
närvarande på hur vi ska transportera bort och deponera vårt eget slam.
Inlagg från Jan- Eric Wildros
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Implementering av nv VA-taxa (B)
Conny Miketinac ft)redrar ärendet.
Förslaget på taxekonstruktionen lämnades senast in till kommunen 2019-11-04
En granskning på beredningen av VA-taxan har gjorts av Ernst&Young.

Ett informellt möte hölls 2020-09-03. Då ombads bolaget inkomma med
justeringar på ftirslaget. Bolaget ber då kommunen skriftligt återkomma med ett
ftirtydligande vilka justeringar man anser behöver göras.
Ordftirande påminner att styrelsen tog ett beslut om att lämna in ft)rslaget men
inte fatt detta återremitterat till oss. Punkten ändrades från en beslutspunkt till en
informationspunkt tills det att kommunen inkommit med ett svar till bolaget.

Inlaggfrån Sten-Albert Olsson, Kevin Ny, Thomas Svensson (L), Peter Berglin,
Jan-Eric Wildros
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Tillämpnine VA-taxan på två fastieheter (B)
Conny Miketinac ftiredrar ärendet.
Ronneby Marina och Karlsnäsgården.
Orsak: vi kan itrte reglera dessa fastigheters anslutning då det inte finns stöd ftir
detta i gällande VA-taxa. Avsikten är att tillämpa den ft)reslagna men ännu inte
antagna taxan i den del som hanterar detta. Planen är att hantera dessa ärenden i
separat ordning genom att lyfta dem via bolagets styrelse till
Kommunfullmäktige ftir ett separat beslut.
Styrelsen beslutar att ftireslå Kommunfullmäktige att anta
beräkningskonstruktionen ftir inlämnad taxekonstruktion på dessa bägge
fastigheter. Se bilaga 3.

Inläggfrån Thomas Svensson (L), Kevin Ny
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Utbvgenad av infrastruktur (B)
Conny Miketinac ftiredrar ärendet.
Frågan gäller hur vi ska ställa oss till att bygga ut infrastruktur innan planen är
helt satt.
Ett exempel man ställts inftir nu är detaljplanen ftir bostäder i Bustorp
(Hästaberget) som är överklagad. Kan tidigast vinna laga kraft augusti 202I.
Infrastrukturen bör enligt kommunen påbörjas men detta ses som en stor risk om
projektet inte blir av eller ändras. oklara dimensioneringsftirutsättningar,
fastighetsgränser är några av stömingsmoment som är oklara i dagsläget.
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Innan bolaget kan starta igång projekt behövs verksamhetsområde, exploatör,
VA-ansökan, dimensionsftirutsättningar och detalj plan.
Styrelsen anser att projektering och planering kan påbörjas innan alla
erfbrderliga beslut och planer finns framme. Styrelsen lämnar till bolaget att
bedöma hur varje enskilt ärende ska hanteras.

Inlaggfrån willy Persson, Thomas Svensson (L), Jon-Eric wildros, Sten-Albert
Olsson, Peter Berglin, Cecilia Mårtensson, Kevin Ny, Börje Johansson
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Fiärrvärme- köp av tomt (B)
Conny Bengtsson ftiredrar ärendet.
En panncentral behöver flyttas från Södra Interiörs f.d. lokaler då fastighetens
användningsområde ändrats och medftirt en osäker placering och riskfull
arbetsmiljö.

Del av tomt i Kallinge som ägs av Garnborn's åkeri är som ftirslag att köpas ft)r
att kunna ställa panncentralen.
Några av ftirdelarnaär att kunna använda oss av flis istället ftir briketter då detta
halverar bränslekostnaden samt minskar transporterna. På tomten ska även ett
säkerhetslager med timmer finnas så vi kan flisa när behovet finns. Det blir ett
säkert arbetsområde och en centraliserad produktion till Kallinge. Bygglov är
inlämnat men kostnadskalkyl inte framtagen, vilken styrelsen önskar se innan
man tar beslut på flytten av panncentralen.
Styrelsen beslutar att godkänna köp av tomt och vid ett senare styrelsemöte
besluta om en framtagen kostnadskalkyl ftir fortsatt arbete.

Inldggfrån Willy Persson, Thomas Svensson (L), Jan-Eric Wildros, Jan
Demerud
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Tillfiilliet dataskyddsombud (B)
Peter Berglin ft)redrar ärendet.

Mathias Kågell kommer attvara ftiräldraledig i höst och samtliga bolag behöver
därftir utse ett nytt dataskyddsombud ftir perioden2020-10-09 till 2021-02-01.
Nytt tillfrlligt dataskyddsombud blir Anders Karlsson.
Styrelsen beslutar att godkänna Anders Karlsson som
dataskyddsombud.
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tillftilligt

Kostnader fiir nerlagda deponier
Peter Berglin ftjredrar ärendet.
Pågående konsultarbete med ftiltarbete på flera av de nerlagda deponierna.
Nuvarande prognos ftir kostnader är ca I Mkr for 2020, vilka kommer att
vidarefaktureras Ronneby Kommun
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Rapporter
VD-information
Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.

.
.
o

o
o
o
o
o
a

Översynbolagsstruktur
Rapporterade olyckor med personskador T2
Aktuella revisionerGranskning av beredning av VA-taxan (klar)
Uppftiljning av upphandlingsverksamheten (pågående)
Granskning av bolagsstyrelsernas hantering av ABL och KL (pågående)
Centraliserad inköpsorganisation
Driftstatus Elnät- ny tjänst som vid elavbrott automatiskt skickar ut
information via sms och hemsida.
Kundundersökning Rent Nöje- av 500 utskickade enkäter har 249 svar
inkommit. Sammanfattningsvis är 94 %o av de tillfrågade nöjda eller
mycket nöjda med kommunens avfallshantering.
PFAS-rättegången- uppskjuten till 8 februari.
NMI- resultatet har inkommit från ftiretaget Utredarna. Av 123
utskickade enkäter inkom 102 svar. NMI-värde 76.

Miljöteknik 2.0:
Ledningsutveckling- uppstartat igen efter att det pausats p.g.a. Corona.
4 projekt startas upp under hösten:
Fordonshantering, PL Conny Miketinac
Arkiv/diarium, PL Olof Lindqvist
Mätdata/mätdatahantering, PL Kari Thernström
Delegeringar och befattningsbeskrivningar, PL Annelie Carlsson
Värde grundsarbetet fortskrider
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Ovrisa frågor
Willy Persson ställer frågan hur vattenledningen från Kallinge-Hasselstad har
upphandlats och ber om kostnaderna ftir detta. Conny Miketinac svarar att den
är avropad enligt upphandlat ramavtal och återkommer till Willy Persson och
Kevin Ny med svar på kostnad.

$18

Mötets avslutande
Ordfiirande tackar fiir visat intresse och ftirklarar mötet avslutat

Nästa styrel

Ordf.

se

sammanträde 2020 - I 0 -22, kl. I 3 00
.

Sekr

Justerande

ötotr L
RONNEBY UILIÖ OCH TEKNIK AB

Budget 2021
Nettoomsättning
Aktiverat arb egen räkn
Övriga intäkter

Exkl internt lnternt ber.

Elnät

Värme

VA

60 920
3 000

82 000
100
16

78 561

0

Bränsle
Driftskostnader

-45 679

Personalkostnader

-12 800

-33 575
-16 490
-9 180

-9 527

-'t8 397

Avskrivningar
Nedskrivnin gar/uppskrivning
Finansnetto
Res före

disp

4

-281

-3

367

I

3282

-54 660
-18 515

-37 008
-15 326

-5 641
-4 300

-'15 820

-10 718

-143U

-1929 -70775

-70775

-559

-44 800
-3 833

-44
-10

-44 800
-10 573

168

-2

,t3

-9 594

-9 594

155

43

0

Res efter kb

-4 367

1 306

Check

-4

306

100

155
0
155

-9 594

0

1

27 220
2 000

Totalt Totalt
50 248 362 609 298 951
0
8 489
I 489
1 516
1 200
1 516
-33 575 -33 575
-24659 -184 138 -120480
-24771 -84 892 -84892

Seryice

200

306

367

lT.bredb

't07
0

0

Koncembidrag

Renh
63 660

-89

800
573

639
0

0 -56 139
00
0 -56 139

639

-56 139

{3 639

-56 139
0
-56 139

63658

0

63658
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Föredragnings-PM
Förslag på taxehöjning från 1 ian2O2L
M ed 5%

för villo r(h ushå ll) och flerfa miljsfastigheter.

Hämtningsavgift och grundavgift
Vem ska presentera ärendet
Annelie Carlsson, verksamhetschef Renhållningen

Syfret med att ta upp ärendet i Miljötekniks styrelse
Ett förslag på taxehöjning från l jan 2O27har tagits fram för villor(hushåll)

och flerfamiljsfastigheter
för att täcka de kostnadsökningar som skett. Vi ser i budgetförslaget för är 2o2Lett underskott på
1 40O

000kr.

Syftet med ärendet är att Styrelsen ska besluta det nya taxef<irslaget.

Ärendet
Att besluta det nya taxeförslaget.

Samråd
Samråd har skett med Cecilia Mårtensson och Helena Cedergren där kostnadsökningar och
taxeförslag gåtts igenom.

Motiv till stä lln i ngstagandelförclag titt bestut
För att nå ett nollresultat krävs en taxehöjning.

Förclag tillbeslut
Godkänna det nya taxeförslaget

Konsekvenser, risker och effekter av beslutet
Om förslaget på taxehöjning ej får genomföras innebär det ett fortsatt minusresultat för

verksamheten.

Kostnader och finansiering
Underlag
Se Bifogat underlag

"Taxeföreskrift"

ä**n*t
Utgivare: Ronneby miljö och teknik
Gåller från och med: I januari 2Ul0
Antagen: KF 2019-0G19$ $ 216, drr20t940A252356
Ändnd:KF 2019-l l-2Eg $ 346, dnr 201 }4OOS77 3156
Andrad:KF POfi-)O(-)O( g g

Awallstaxa för Ronneby kommun
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AVFALLSTAXA

lnnehåll
Avfallstaxa

I

kap.

ör

Ronneby kommun.

.t

Allmänna bestämmelser..

.4

Ansvar ftir den kommunala avfallshanteringen och gällande regler

.4
.4

,.4

Avgift sskyldighet och betalningsmottagare
Ägarbye och ändring av abonnemang .............
Avgifter vid vissa undantag enligt öreskrifter om
Avfallsutrymmen samt placering av

..6

avfallshantering.............

kär|........

........................6
.....-.....6

Särskilda avgifter
2

kap.

7

Avgifter ftir en- och tvåbostadshus och fritidshus i områden där f,nfackskärl erbjuds..................8

Grundavgift

8

Fastigheter med egen transport

Abonnemang med extrakärl ftir

brännbart

Extrah?imtning av avfall vid enstaka

...............10

tillftillen utanftir ordinarie hämtning

l0

Extrahlimtn ing fritidshus
3

kap.

Avgifter ftir

en

-

t0

och wåbostadshus och fritidshus i områden där flrrfackskärl inte infi)rts.........

lt

Hämtningsavgift ...........

il

En- och tvåbostadshus

il
t2

4

Fastigheter med egen transport.....

12

Extrahåimtning fritidshus

l2

kap.

Tilläggstjänster för en

-

och tvåbostadshus och fritidshus

l3
l3

5

kap.

Avgifter ftir flerbostadshus, verksamheter och gemensamhetslösningar

t5

l5
Hämtningsavgift avgift

t5

Abonnemang med enfacks kärl

t6

Abonnemang med Srfackskärl

l6

Cemensamhets lösningar

t7

Gemensamhetslösning/M iljöhus.........

t7
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Gemensamhetslösning/Milj0hus

AVFALLSTAXA

fritidshus

............. I 7

Avgift med avståndstillägg, hinder och placeringstillägg lor kärl

hämtning....
Extra håimtning av avfall i kärl utanfiir ordinarie htimtning
6 kap. Särskilda avgifter
Byte, hemtagning och utstilllning av avfallskär1.................
Extra hämtning av avfall i kärl i samband med ordinarie

frIjs......
Ändring av abonnemang..............
Oförtsedda tjänster.......
7 kap. Tömning av små avloppsanläggningar och latrin
Avgift extra hämtning om fiireskrifter inte

BDT....
Hämtning av frrbrukat fosforhltermaterial

Övriga brunnar och

t7
............

........18
......................19
.........19

....................19
.........20
......................20
.............21

........-........22

..........,...22

Håimtning av latrin

Tilläggsavgifter avseende slamtömning tömning av tank

lg

.22

m.m............

..........23
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AVFALI.-STAXA

kap. Allmänna bestämmelser

1

Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler

r$
Dessa

frreskrifter om avgifter har Ronneby kommun beslutat med stöd av 27 kap. 4 $

miljöbalken.

Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utftirs
genom kommunens frrsorg. Taxan gäller till dess att beslut om ny taxa träder ikraft.
Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallad renhållaren) verkställer, på uppdrag av
kommunfullmäktige, kommunens ansvar enligt l5 kap. 20 $ miljöbalken ör hanteringen av

hushållsavfall i Ronneby kommun.
Bestämmelser ftir avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsftirordningen, andra
ftirordningar utftirdade med stiid av miljöbalken samt i frreskrifter om avfallshantering ftir
Ronneby kommun.

Princlper
2$
Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot Ronneby kommuns mål inom
avfallsområdet. I miljöbalken 27 kapitel 5 $ ges kommunen möjlighet att ta ut avgift på eft
sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.
Aufa I I s t axa n s ko ns t ru kt i o n

Avgiften är i de flesta fall årlig. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka
tas avgiften ut vid varje sådant tillftille.

tillfiille

Den årl i ga avgift en innefattar grundavgift, hämtn ingsavgi

ft .

Samtliga åstighetsinnehavare eller nyttjanderåittshavare ska erlägga grundavgift.
Grundavgiften beräknas per bostad ellerfi)rflerfamiljsfastigheter och verksamheter pr kirl och
täcker kommunens kostnader frr att vid återvinningscentraler hantera avfall som omfattas av
kommunalt renhållningsansvar, miljö- och utvecklingsarbete, administration, information m.m.

Definitioner
3$
Grundavgift - Ådig avgift som ska täcka kostnader fdr drift av återvinningscentral, behandling
av avfall som lämnas på återvinningscentral, samt kostnader ftir kundservice, avfallsplanering,
utveckling och information m.m.
Hämtningsavgift
hushållsavfallet.

-

Ärlig avgift som ska täcka kostnaderna frr insamling och behandling av

En'och tvåbostadshus
En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus utom fritidshus, det
säga villor, radhus, kedjehus och parhus ör permanentboende. Fritidshus som har behov av
hämtning av avfall året runt ska räknas som en- och tvåbostadshus.

vill
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AVFALLSTAXA

Fritidshus-

Som fritidshus räknas hus som används ftir rekreation och som inte behöver
hämtning året runt. Om en eller flera personer är folkbokldrda på fastigheten definieras
fastigheten som en- och tvåbostadshus och därmed inte som fritidshus.

Flerfamiljsfastighet

- Bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

- Till verksamheter

Verksamheter

räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som

jämftirligt hushållsavfall, till exempel Skolor, örskolor, restauranger, sjukhus,
fritidsanläggningar, affärer, kontor, hotell, båtklubbar mm som inte är avsedda ftir boende.

genererar

Abonnemang

-

Regelbunden hiimtning med bestämt intervall.

Tilläggstjänsler - 1jänster för att göra din avfallshantering enklare.
Budning - Beställning vid varje enskild hämtning.
Bomkörning

-

Faktureras då planerad tömning av brunn/tank, container eller övrig tjänst inte
på
kan utföras
grund av hinder som renhållaren inte råder över.

Ordinarie hämtställe - Med ordinarie hamtstalle avses den plats där avfallsbehållare eller avfall
ska vara placerat på härmtningsdagen senast kl. 06:00. Ordinarie hämtstiille är normalt blägen
vid fastighetsgriins så nåira uppställningsplats filr hämtningsfordon som möjligt, men kan även
vara belägen på annan plats sorn Renhållaren kommit överens med fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren om eller som kommunen anvisat.

Övriga begreppÖvriga begrepp som används i denna taxa har samma betlrdelse som i
öreskrifter om avfallshantering frr Ronneby kommun samt l5 kap. miljöbalken och
avfal lsfiirord ningen (20 I I :927\.

Avg iftsskyldig het och betalningsmottagare

4$
Fastighetsinnehavare åir betalningsansvarig for insamling, transport, återvinning och
bortskaflande av hushållsavfall och ör att täcka övriga kostnader som kan hänftiras till den
avfallshantering som utfrrs genom kommunens försorg och i enlighet med denna avfallsora.

Avgift enlig kommunens avfallstaxa ska betalas till Renhållaren.
Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från Renhållaren och
fastighetsinnehavare, stiillas till nyttjanderättshavare. Renhållaren har rätt aft häva denna
överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfuller sina åtaganden. Sker inte betalning av
fakturorna inom föreskriven tid av nyttjanderättsinnehavaren övergår betalningsansvaret till
fastighetsägaren som blir ansvarig ftir att skulden regleras.

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillftille då avfallsbehållaren inte varit tillg?inglig vid
hämtningstillfiillet, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget
specificerade sättet. Utebliven h?imtning ska anmälas till renhållaren inom tre dagar från det att
hämtningen uteblivit ftjr att renhållaren ska kunna avhjälpa felet inom skälig tid.
Fakturering sker enligl det faktureringsintervall som fastställs av Renhållaren möjliga intervall iir
faktura varje månad, faktura varannan månad, slam och andra hiindelsestyrda tjänster faktureras
efter genomforandet.

Vi tillhandahåller ett flertal fakturasätt såsom e-faktura, autogiro, mailfaktura och Svefaktura
Anmärkningar gällande felaktigheter på faktura bör anmälas
fakturadatum eller senast på ftirfallodagen.

till Renhållaren inom tio

dagar från
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Betalas inte fakturerad avgift inom tid som anges på fakturan påftirs dnljsmålsränta enligt
gällande lagstiftning vidare utgår betalningspåminnelse på 8:e dagen efter lörfallodagen, diirefter
skickas inkassokrav pä21:adagen efter forfallodagen och ersättning ör inkassokostnad påftires
enligt lagen om ersättning for inkassokostnader

Ägarbyte och ändring av abonnemang
5$
Vid ägarbye ska säljaren snarast lämna uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum skriftligt

till

Renhållaren.

Avgiftsforändring på grund av ändrade hämtningsfiirhållanden träder i kraft efter det att anmälan
inkommit till Renhållaren eller att kopia på beslut fattat av kommunen har inkommit till
Renhållaren. Utsattning av kärl sker normalt inom två veckor efter det att anmälan om iindring
inkommit till renhållaren. Om anmälan eller ansökan om ändrade hämtningsftirhållanden inte
görs, fortsätter abonnemanget att gälla.

Abonnemangsändring är avgift sbelagd

Avgifter vid vissa undantag enligt föreskrifter om avfallshantering
6$
Uppehåll i hämtning
Vid uppehåll i hämtning faktureras grundavgift samt en avgift fiir ändring av abonnemang men
ingen hämtnings avgift. Ytterligare avgift ldr uppehåll fdr handläggning faktureras av Miljö &
Byggnadsnämnden.

Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning
Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning kan beviljas enligt bestämmelsema i
ftireskrifter om avfallshantering frr Ronneby kommun.

Vid delat abonnemang delar wå fastigheter på hämtningsavgift. Grundavgift faktureras
och en av fastigheterna.

ftr

var

Vid gemensam avfallslösning delar flera fastigheter på hämtningsavgift. Grundavgift faktureras
for var och en av fastigheterna.

Avfallsutrymmen samt placering av kärl
7$
Avfallskåirl ska, ftir att kunna tömmas, vara placerade enligt 20 $ ftireskrifter om avfallshantering

lor Ronneby kommun.

Felsortering
8$
Vid felsortering i fyrfackskärl töms inte kärlet. Efter att omsortering av avfallet har utftirts av
fasti ghetsinnehavaren el ler nyttj anderättshavaren töms kärlet vid nästa ordinarie
hämtningstillfiille eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.
Om rättelse inte sker, har renhållaren rätt att faktureras felsorteringsavgift och att hämta avfallet
på annat sätt om det är möjligt.
6 (23)
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Särskilda avgifter
e$
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än
de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller diir ftrhållandena väsentligt avviker från
vad som är normalt, ftlr Renhållaren besluta om avgifter baserat på principer i denna
taxa självkostnad för tjänsten och avgift per timme.
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AVFALLSTAXA

kap.

Avgifter för en- och tvåbostadshus och fritidshus
ornråden där fyrfackskärl erbjuds

i

Fyrfackskärl

l$
Renhållaren tillhandahåller Wå kärl ftlr totalt åtta avfallsfraktioner

Kilrl l: Matavfall och brännbart i kärlef
Meallförpackningar och färgade glasörpackningar i insatsen
l(Årl2z Plast och pappersfrrpackningar i kåirlet.
Tidningar och oFärgade glasft,rpackningar i insatsenÄrsavgift = Grundavgift + bchandlingsevgift + evgifter för eventuella tilläggstjänster

Grundavgift
2$
IQndgrupp

Åwft

En- och tvåbostadshus per bostad

782kr

Fritidshus, per bostad

782k

Hämtningsavgift
3$
Alla fastighetsinnehavare av en- och wåbostadshus eller fritidshus filr teckna abonnemang enligt
Tabell 2 respektive Tabell 3. Vid behov kompletteras abonnemang med extrakärl enligt Tabell 5.
Abonnemang Standard, Kärl I Fy'fack och k)rl 2 Fyrfach Kärl I töms varannan vecka och kärl
2 var fiärde vecka, matavfall ska sorteras ut i matavfallspåsar som tillhandahålls av Renhållaren
och lämnas i fack ftir matavfall.

AbonnemangSallanhantuing, Körl 1, Kärl 2 Fy'fack, bägge kiirlen töms var åttonde vecka"
detta abonnemang kan endast tecknas av fastighetsinnehavare som skriftligen har anmält
hemkompostering till miljö- och byggnadsnämnden samt hem komposterar allt sitt matavfall,
enligt bestämmelserna i foreskrifter om avfallshantering fior Ronneby kommun.
Angivna avgifter i Tabell 2,3 och Tabell 4 gäller for kär! placerade vid fastighetsgräns så nära
uppställningsplats frr hämtningsfordon som möjligt, (högst 5 meter från uppställningsplats för
hämtningsfordon).

Delat abonnemong om två närliggande fastigheter medgivits tillstånd ftir gemensamt
abonnemang tas en avgift enligt Tabell 4.
Fritidshus hämtning av avfall från fritidshus sker under sommarperioden.
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Tabell 2 Hämtningsavgift lör en- och tvåbostadshus, kr/år

Åhowumang
Standard med Kärl

Tönning

I

TömnW

't xartl i

'

l, Kärl 2

Varannan

'

l(tut2
Var fiärde

vecka
Sltlanhäm[rrng

(trtver hemkmeo$erin$r-

ÅvSrfi

23 94kr

vecka

Varftmde

VarlEonde

veeka

vceka

803

b

I ) Kan endast tecknas av fastighetsinnehavare som skriftligen har anmålt hemkompostering till miljö och
byggnadsnämnden samt hemkomposterar allt sitt matavfall, enligt bestämmelserna i ftireskrifter
om avfallshantering

Tebell3 Hämtn

IOr

lboaWr*6

kr/år

rwlwr?-tg
Standard med

Kärl l, Kärl2

971 kr
(Kärl I töms l2ggrlår och
Kärl 2töms6egrlär)

Tabell4 Delat !pign_esgjGemensamma behållarc, avgift per hushåll

M
Rörlig avgift
Antal hushåll

I

Grwtdavgift

Fastigheter med egen transport
4$
För den som har ett
hushållssopoma till
Byggnadsnämnden.
Abonnenten betalar

fritidshus och prmanentboende i kommunen är det tillåtet att ta med sig
fasighet för permanentboende, dispensansökan krävs hos miljö &
(det är inte tillåtet att ta med sig hushållssopor över kommungräns.)
endast grundavgift enligt tabell 5.

Tebell5 Avgift för egen trensport, kr/år
Grundavgifi

7821<r

I
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Abonnemang med extrakärl för brännbart
s$
Angivna avgifter i Tabell 6 gäller för kärl placerade vid fbstighetsgräns så nära
uppställningsplats ftir hämtningsfordon som möjligl (högst 5 meter från uppställningsplats för
hämtrringsfordon).

ftr

6

Brännbart

i l30liters kärl

kr/år

I

gång varannan

908

kr

Vecka

Extrahämtning av avfallvid enstaka tillfällen utanför ordinarie hänrtning
6$
Fastighetsinnehavarc kan bestålla extrahämtning utanför onlinarie hlmtningstillfälle enligt tabell

23.

Extrahämtning fritidsh us
7$
Fastighetsinnehavare kan beställa extrahämtning av avfall vid ernstaka

tillfrllen i samband med

ordinarie tömning.

Avgifr för exbahämtning frrktureras enligt Tabell 7.

Trbcll

7

Avglft lör crtrrhtmtning i sanband med ordlnrrb hlmtnirgsti[rue,

kr/klrl

Kärl

170

kr
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3 kap. Avgifter för en - och tvåbostadshus och fritidshus
i områden där fyrfackskärl inte införts
Renhållaren tillhandahåller två enfackskärl, ett ör matavfall och ett ftir brännbart avfall
Förpackningar och tidningar måste abonnenten själv transportera till Återvinningsstation eller

Återvinningscentral.

Ånavgift = Grundevgift + hlmtningsevgtft + avgffi för eventudlrr dlllgstjlnster

Grundavgift

l$
tundsruip

Avgrft

En- och tvåbostadshus per bostad

782kr

Fdtidshuq pcrbostad

7g2rn

Hämtningsavgift
En- och tvåbostadshus
2$
Angivna avgifter i Tabell 8 och Tabell 9 gäller ör kärl placerade vid fastighetsgråins så niira
uppställningsplats for hiimtningsfordon som möjligt (högst 5 meter från uppståillningsplats för
hämtningsfordon).

Matavfall ska sorteras ut i matavfallspåsar som tillhandahålls av Renhållaren och lämnas
i kärl f<ir matavfall. Brännbart avfall ska lämnas i kärl för brännbart avfall.
I hämtnings avgift ingår ett kärl för brännbart avfall och ett l4O-llterskärlför matavfall
Delat abonnemang om två närliggande fastigheter medgivits tillstånd
enlig Tabelt t0.

ör

gemensamt abonnemang

tas avgift

Tabell 9 Avgift för hämtning av brännbart avfall i kärl, kr/år inkl. l40-literskärl ftir
Matavfall
HibnningsfrehvensJör 140 titers ktul IgTliEB krbl 24Tliters kårl

breprbmta{all
I gång varannan vecka
I ) Vid hämtning av brännbart

2258

k

2378W

2604 kr

avfall I gång varannan vecka sker håmtning av matavfall med samma frekvens.

r

l
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Tabell l0 Delat abonnemang
Abonncmang

Aogrfr

Rörlia auaif

: Cemensamma behållare, avgift per hushåll

t

ffi*Grundavgift

Fritidshus
3$
Hämtning av hushållsavfall från fritidshus sker under sommarsäsongen.

Angivna avgifter i Tabell I I och Tabell l2gäller lor kåirl placerade vid fastighetsgräns så nära
uppstäl ln ingsp lats for hämtnin gsfordon som möj I igt.

Matavfall ska sorteras ut i matavfallspåsar som tillhandahålls av Renhållaren och lämnas i kärl
för matavfall. Brännbart avfall ska lämnas i kärl frr brännbart avfall. I hämtnings avgiften ingår
ett kärl ör brännbart avfall och ett 14O-literskärl for matavfall.

Tabell ll Avgift för hflmtning av brännbart avfall, kr/år inkl.
I40-literskårl för matavfell.
Haffitngqfrehverrslbr

AfioItönntngr

l40liters ktul

I90litercful

693 kr

761 kr

Brha$m nfall
I

gång varannan vecka

Fastigheter med egen transport
4$
För den som har ett fritidshus och permanentboende i kommunen är det tillåtet att ta med sig
hushållssoporna till fastighet ftir permanentboende. (det är inte tillåtet att ta med sig
hushållssopor över kommungriins.) Abonnenten betalar endast grundavgift enligt tabell 12.

Tabell 12 Avgift för egen transport, kr/år

GnDdavgfi

7&2rl.

Extrahämtning fritidshus
s$
Fastighetsinnehavare kan beställa extrahämtning av avfall vid enstaka

tillftillen i samband med

ordinarie tömning.

Avgift frr extrahiimtning faktureras enligt Tabell

13.

Tabell 13 Avgift fiir extrahämtning i samband med ordinarie hämtningstillfiille,

kr/kärl

T,ar$
Kärl

Åvgifiper tömning
170

k
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4 kap. Tilläggstjänster för en
fritidshus

- och tvåbostadshus och

Container

l$
Container kan hyras frän Renhållarcn och avgift faktureras enligt Tabell 14.
Budad tömning av container utförs normalt inom tre vardagar från beställning. Utställning
hemtagning och flytt av container sker normalt inom fem vardagar från beställning.

Kostnad för behandling av avfall tillkommer enligt Renhållarens motägningsavgifter.

Avgift ör bomkörning faktureras.
Tabell 14 evgifter för conteiner,

kr/tilllllle

740kr

skifte:

Hyra container/

kr

Hyra krokflak per månad

+

nrlig

700 kr

Renlållarcns

mo nagni ngsavgifie

r

Storsäck
2$
Fastighetsinnehavare har möjlighet att beställa hämtning av grovavfall i storsäck. Storsåck
hämtas på Angelskogs återvinningscentral, abonnenten betalar enligt tabell 15.

Tabell 15 avgifter fiör stonlckn kr/tillfIlle

Storsåick

I

m3

Hämtning storsäck med

Angelskog)

150

kr

675 kr
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Storsäck frr grovavfall och trädgårdsris filr inte innehålla elavåll, farligt avfall eller bygg- och
rivningsavfall. Bestltlld tömning av storsäck utfors normalt inom fem vardagar från beställning.

Om beställd hämtning av storsäck inte har kunnat utfiiras på grund av orsak som
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren råder över, eller om storsäck inte har ställts ut,
faktureras avgift för bomkörning enligt gällande taxa.

Trädgårdsavfall
3$
Säsongsabonn€mang
Fastighetsinnehavare har möjlighet att beställa såsongshämtring på trädgårdsavfall från
Renhällaren och avgift faktureras enligt Tabell 16.
Säsongshämtning av tddgårdsavfall sker i 370 liters kärl, K&let töms I gång var liärde vecka
april<ktober. Efter sisa tömningen ftirvarar abonnenten själv trädgfudskärlet under
vintersäsongen.

Tebell 16 Avgift för säsongshnmtning ev ffidgårdsavfall,

k/klrl

och

år

pet år
370 liters kärl, var fiärde vecka

7

77Okr
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Avgifter för flerbostadshus, verksamheter och
gemensam hetslösn ingar

Grundavgift

l$
Trbeil

kr/år

17
per kärl

609

kr

Hämtningsavgift avgift
2$
Angivna avgifter i Tabell 18, Tabell 19 och Tabell 20 gäller ftlr kärl placerade högst 5 meter från
uppställningsplats för hämtningsfordon. Vid annan placering faktureras avståndstillägg enligt

Tabell2lFastighetsinnehavarc av verksamheter ska teckna abonnemang för hämtning av brännbart avfall
och matavfall i separata kärl.

Matavfrllet ska sorteras ut i matavfallspåsar som tillhandatrålls av Renhållaren och lämnas i kärl
för matavfall.
För verksamheter som är verksamma under del av kalenderfu faktureras den hämtnings avgift i
proportion till antal nyttjandeveckor. Exempel på säsongsverksamheter är säsongsrestauranger,
glasskiosker och campingplatser.
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Abonnemang med enfacks kärl
3$
Tabell l8 Avgift, kr/kiirl och år

Aufallsslagoch Antal . I 40 lilere
tömningsfrelwens

Matavfall

i

r90 liters

240liters 370liters

660

I

rhAnningu',
I,
per å,

ktul

26

os+rr

i

I gångvtonan
I gång i veckan

kdrl

I

khl

kötl

i

liurs

I
i

I

i

-

iri!i@peiicka

kfrl

I

t

-l--

52

3 355 kr

lllkr
- I 4ta;ikr

rgl

6 7n kr

r4?p&r

2

r------T tt
li

450kr
i

Brånnbart

l

wonutvecb
I gangiveckan
12

3 l92kr

52

tu

g&rgerpervedea

5 901

Tömning 3 ggr per

3

kr

2

A3k

4 074kr

tr t 7313rr
|1_rztr

7l19kr

5 056 kr
9 996kr
I

I
I

t

14207kr'

21262kr

vecka

Rcrtlr'hil
1

I 764kr 2247 kr

Sångvar 4 de vecla

Tebell 19 Hämtningsavgift osortent avfall krAärl och år
I
!

!

-Äfrr@å

hta|

Wungficms

I0ltEB

,retrn@q

t.

kfr,

Frb

i

Ittur

tut

66{' ln;E-

tut

Hrl

osorterat

t gångw@tanve;ka
I gång i veclmn

I

26
52

I

14

44t

ttr

i
;

itsSbkr izsssrkr
'
33 653k 48274kr
I

Abonnemang med furfackskärl
4$
Abonnemang med fyrfacksktirl ftir de sorterade avfallsfraktionerna matavfall, tidningar
och forpackningar av plast, papper, fiirgat glas, ofrirgat glas och metall samt briinnbart, fiir
tecknas om mängden avfall av respektive fraktion ftlr plats i sådana k?irl.
Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan teckna abonnemang med ett eller flera fyrfackskärl.
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Angivna avgifter i Tabell 20 gäller for kärl placerade högst 5 meter från uppställningsplats ft)r
hämtningsfordon. Vid annan placering faktureras avståndstillägg enligt Tabell 23.

Kärl l: Matavfalloch brännbart i kärlet.
Metal I örpackn

in

gar och ftirgade glasfdrpackn ingar i i nsatsen

Kärl 2: Plast och pappersfiirpackningar i kärlet.
Tidningar och ofdrgade glasftrpackningar i insatsen

Kärl I töms en gång varannan vecka eller en gång varje vecka och Kärl 2 töms en gång
var Särde vecka eller en gång varannan vecka

Tabell 20 Hämtningsavgift Srfacll k./åI
Abonncmang r Anfirl hlmtringlr i

j
i

.lt

Kärl

I

Krrl2

26
I

per& |

tt

Törming

Tömning

rmt

I

Kärl2

!

I

Avgifr

i
I,

Varannan vecka

I

iVufrrdevecto
I

i

476kr

1?gk

Gemensamhetslösn i ngar
Gemensamhetslösn i ng/Miljöh us
Varje ansluten fastighet betalar grundavgift. Grundavgiften iir den samma som i en- två
bostadshus. Hämtningsavgift betalas beroende på antalet kärl och hämtningsintervall enligt tabell
t8.

Gemensamhetslösning/M iljöhus fritidsh us
Varje ansluten fastighet betalar grundavgift. Grundavgiften är den samma som i en- två
bostadshus. Hämtningsavgift betalas beroende på antalet kärl, hämtningsintervall och antal
tömningar enligt tabell 18.

Tilläggstjänster
Avgift med avståndstillägg, hinder och placeringstillägg för kärl
5$
När håimtningsfordon inte kan köras nåirmare än 5 meter från kärl, eller hinder fdrekommer
faktureras avgift enligt Tabell 21.

Tabell 2l Avgift med avståndstilllgg, hinder för kärl, kr/kärl och år

Avstfutdstiltagg
Avståndstillägg, hinder

Avgifi tört/år
350 kr

17
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Extra hämtning av avfall i kärl i samband med ordinarie hämtning
6$
Fastighetsinnehavare har möjlighet att beställa extra hämtning vid enstaka tillftillen i samband
med ordinarie hämtningstillfttlle av avfall i karl. Avgift faktureras enligt Tabell 22.

Tabell22 Avgifr för extrahImtning i samband med ordinarie hämtningstillfälle,
kr/säck

fu=*irt
Kärl l30liter

Kårl240liter

li,7wi*r*t
84k

l37kr

rcrlrutu
Kärl660liter

347kt

Extra hämtning av avfall i kärl utanför ordinarie hämtning
7$
Fastighetsinnehavare har möjlighet att beställa extra hämtning vid enstaka tillfällen utanör
ordinarie håimtningstillfttlle. Extratömning utanfbr ordinarie hämtningstillfälle utförs inom fem
arbetsdagar från beställning. Avgift faktureras enligt Tabell23.

Tabell23 Avgift för extrehlmtning utanför ordinerie håmtningstillfålle kr/kårl
Kärl

262k{
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6 kap. Särskilda avgifter
Byte, hemtagning och utställning av avfallskärl

l$
Vid bye, hemtagning och utställning av avfallskärl faktureras avgift enligt Tabell 24
Tabell 24Byte, hemtagning och utställning av avfallskårl,

TieN
Avgift per

i

tdrt

kr

Avgifi

I

200 kr

Felsorteringsavgift
2$
Utöver ordinarie avgift ftir tömning av behållare faktureras en avgift enligt tabell 25 vid
hämtning felsorterat avfall, om rättelse inte vidtagits av fastighetsinnehavaren.

Tabell25 Avgift vkl felsortering

\p

av

ovfolkbelfrlloe

Kåirl, per behållare

i

I

ltr/fuhållare
500 kr

Avgift extra hämtning om föreskrifter inte följs
3$
Renhållaren har rätt att inte utftrra ordinarie h?imtning om fiireskrifter om avfallshantering ftr
Ronneby kommun inte ftljs. Efter aft rättelse av fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren har skett töms kåirlet vid nästa ordinarie h?imtningstillftllle eller efter att
beställning av extrahämtning skett mot en avgift enligt tabell 26.

Tebell 26 Avgifter extra hämtning utanlör ordinarie hitmtningstillfllle
rJp

w

Kärl, per behållare

kl

behAll@v--t,
262kr

te (23)
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AVFALLSTAXA

Ändring av abonnemang
4$
Vid ändring av abonnemang faktureras en avgift enligt Tabell 27. Avgiften fakturems i samband
med nästkommande ordinarie faktur€ringstillfälle. Ändringsavgift uttages ej vid flyfining.

Tebdl 27 Lvglft, Abonnemen$fu dring
av

eller ny

abonncmang

Ofiöruts€dda $änster
När taxan i övrigt saknar tillämpliga bq$mnclser om avgift tas den faktiska timkostraden ut.

20(23)
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7 kap. Tömning av små avloppsanläggningar och latrin
l$
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderäftshavare ska beställa tömning av slamavskiljare, slutna
avloppstankar, fosforfiillor. latrinbehållare, övriga brunnar och BDT enligt tjänsteutbud och
avgifter som framgår nedan. Minireningsverk, som ska tömmas, likställs med slamavskiljare
ansluten till vattentoalett. Minsta tömningsfrekvens anges i kommunens töreskrifter om
avfallshantering.

Behandling av avfallet ingår i tömningsavgiften, om inget annat anges.

Slamavskiljare
2$
Fastighetsinnehavare ska teckna abonnemang med schemalagd tömning av slamavskiljare
som är ansluten till vattentoalett. För tömning av slamavskiljare faktureras tömningsavgifter
enligt Tabell 28.
Schemalagd tömning sker inom den wåveckorsperiod som aviseras av Renhållaren ca två veckor
i örväg. Extra tömning utfors inom fem vardagar från beställning. Vid akut tömning faktureras
en extra avgift enligt Tabell 32. Slangdragning upp till 25 meter ingår i tömningsavgiften. Vid
slangdragning över 25 meter som behövs ftir tömning av slamavskiljare tillkommer avgift ftir
extra slangdragning.

Tabell 28 Avgift för,tQqdqg av slamavskiljare ansluten

Slamavskiljue

',

m3
Schemalagd tömning avgift per tömning 2,04,0m3
Över 4mr. avgift per mi(minimum 4mr)

till vattentoalett, kr
Augtfr

Schemalagd tömning, avgift per tömning <2,0

960kr

I

I 16 kr

288kr

Priserna enligt ovan avser tömning av örsta avdelningen i två- och trekammarbrunnar.
Önskas fullständig tömning tillämpas pris som frr avloppstank.

Sluten avloppstank
3$
Fastighetsinnehavare ska beställa tömning av sluten avloppstank. För tömning av sluten tank
faktureras en tömningsavgift enligt Tabell 29.
Tömning utlors inom fem vardagar från beställning. Vid akut tömning faktureras
en extra avgift enligt Tabell 32. Slangdragning upp till 25 meter ingår i tömningsavgiften.
Vid slangdragning över 25 meter som behövs ftir tömning av slutna avloppstankar tillkommer

avgift ftir extra slangdragning.

2.t
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Tabell 29 Avgift ftir tömning av sluten avloppstank, kr
AvSift

Sluten miloppstank

Avgift per tömning <2,5m3

I

Avgift per tömning 2,5-5,0nf

I 380kr

Över 5 m3, avgift per m3lminimum 5m3)

146

kr

282kr

Övriga brunnar och BDT
4$
Fastighetsinnehavare kan beställa tömning av övriga brunnar. Tömning utftirs inom fem
arbetsdagar eller i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare eller sluten avloppstank.
Slangdragning upp till 25 meter ingår i tömningsavgiften. Vid slangdragning över 25 meter som
behövs fiir tömning av övriga brunnar tillkommer avgift ör extra slangdragning.
För tömning av övriga brunnar och BDT faktureras tömningsavgifter enligt Tabell 30.

Tabell 30 Avgift lör tömning av övriga brunnar och BDT, kr.
Öwiga

hrunm

tlvSii

Tömning i samband med ordinarie tömning av
slamavskiljare eller slutentank, avgift per tömning
Bestålld tömning som utRtrs inom en veck&

avgift

400kr.

j

ll30 kr

per tömnin&

Hämtn ing av förbrukat fosforfiltermaterial

5$
Fastighetsinnehavare ska beställa hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfiillor.
Håimtning utfors inom fem dagar från bestiillning. Filtermaterial i storsäck ska placeras

inom l0 meter från faöar väg for krantömmande fordon om storsäck som väger upp till I 000 kg
ska hämtas. Storsäck med fosforfiltermaterial som överstiger I 000 kg, men inte mer än 2 000
kg, ska placeras inom 5 meter från farbar väg for krantömmande fordon.
För hämtning av ftrbrukat fosforfiltermaterial faktureras timavgift och eventuell behandlings
avgift hos mottagande behandlingsanläggning.

Hämtning av latrin
6$
Fastighetsinnehavare kan bestäl la hämtning av latrinbehål lare.

Latrinbehållare ska på hämtningsdagen vara placerad på ordinarie hämtställe. För tömning av
latrin faktureras tömningsavgifter enligt Tabell 31.

22
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Tabell 3l Avgift flir tömning av latrinbehållare
Tjånst

AvStfi

Budning + kärl

1670

ll

Fritidshus, 9 st hämtringar
Tilläggsabonnemang kan tecknas ftir ytterligare två hämtningar

Elcra hämtning i samband med ordinarie trämtning

kr

490

kr

2550 kr
300 kr/kärl

Tilläggstjänster
Extra hämtning
7$
Fastighetsinnehavare kan även bestalh extra tömning utanftir ordinarie tömning. Tömning utfiirs
inom fem vardagar från bestiillning.

Ilåimtning utanftir ordinarie arbetstid fakturcras efter timtid.

Akuttömning som beställs vardagar innan klockan 12.00, töms samma dag vid beställning efter
klockan 12.00 sker tömning nästkommande vardag tiån bestiillning, för dessa tömningar
tillkommer en avgift per tömning enligt tabell 32.

Tilläggsavgifter avseende slamtömning, tömning av tank m.m.
8$
För akut tömning tillkommer en avgift, utöver ordinarie tömningsavgift, i de fall
fastigheSinnehavare bestäl ler akut tömning.

Avgift ör bomkörning faktureras om tömning inte kunnat ske vid överenskommet tillftille på
grund av orsak som fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren råder över-

Vid slangdragning över 25 meter som behövs ftir tömning av slamavskiljare, övriga brunnar och
slutna avloppsankar tillkommer avgift ftir extra slangdragning.
Önskas tiimning utanft'r turlista tillkommer en avgift enligt tabell 32.

Tabell32 Ertra avgifter evseende slamtömning etg kr

Tjaa,
Timtid chauffiir

Åvgrfr

slambit

timavgift

Akufithnning som rtrSrs vardag nåstkommande vardag
$ss6llnin& tillkommer en avgift per tömning
Bomkörning, avgift per

tillfälle

Slangdragning över 25 met€,r, över 50 meter

Tömning utanftir

från

turlista

475kr
250kr

till& inte.

/z tömningsavgift

250 kr

Avfallstaxan träder i kraft den XX-XX- XXXX då tidigare beslutad avfallstaxa upphör att gälla.
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Förslag tillanläggningsavgift annan fastighet eller bostadsfastighet med fler än
en lägenhet gällande anslutning av en nyttighet. (vatten eller avlopp)
Vem som initierar ärendet
VA-chet Abonnentingenjör
Vem ska prrsentera årendet
Va-chef

Syfiet med att ta upp ärendet i Miliötekniks styrelse
För beslut i styrelsen att anta redovisat förslag att föra vidare för beslut i KF.

Ärendet
I befintlig taxekonstruktion så har vi inte stöd att ta betalt för en nyttighet. I förslaget
till ny taxekonstruktion, som är juridiskt prövad, finns denna möjligheten. lnom
kommunen finns idag tre fastigheter som berörs av detta.

Samråd
VA-chef, Abonnentingenjör, VD, Presidiet

Beslubpunkt
- Att anta beräkningskonstruktion, gällande en nyttighet, som finns i det förslag som
är inlåmnat för beslut i KF.

Konsekvenser
Kostnader och finansiering
nvesteringsbud get för de oli ka verksamhetema
I

Underlag
Berä knin gsunderlag, förslag ti ll ny taxekonstru ktion

Pkr

ll

Beräkningsunderlag
Anläggningsavgift fiir annan fastighet gällande en vattentjänst
Förutsättningar
Enligt den nuvarande taxan och tilliimpningsanvisningar

så finns det inget sätt att debitera
annan fastighet ftir en vattentjänst. Vi kommer inom snarast att behöva ta ut anläggningsavgift
ör en vattentjänst till 3 st. fastigheter som klassas som bostadsfastighet om fler än en lägenhet
och annan fastighet enligt nuvarande dokument. Fastigheterna som det berör är Ronneby 27:6
(Marin & design, småindustri) spillvattenanslutning, Nona Eringsboda l:146 (Eringsboda
skola, utbildning) vaftenanslutning och Karlsniis 3:2 (Karlsnäsgården, bostadsfastighet med
fl era lägenheter) vattenanslutning.

Tillämpningsanvisningar och nuvarande taxekonstruktion.
Ytorna ftir gällande fastigheter är:
Fastiehet
Ronneby 27:6
Norra Eringsboda l:146

BTA (Våningsyta m')

Fastiehetsyta (mz)

675

1865

t7t0

19846

Karlsnåis 3:2

2107

2720823

Nuvarande Ti|lämpningsanvisningar tiII Va-taxan säger öljande:
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Enligt tillämpningsanvisningama till nuvarande taxan finns det inget framtaget for hur
anläggningsavgift skall tas ut ör en vattentjänst ör annan fastighet eller fastigheter med mer
än en lägenhet.

Tillämpningsanvisningarna stämmer inte överens med de reduktioner som finns i nuvarande
taxedokumentet. Används dessa reduktioner kommer vi att frångå tillämpningsanvisningarna.
Utdrag ur taxedokumentet:
SE

Föcliggcr cj avgiRsskyHighet fttr alla de i g rl morn. 4. I angivna ändemllen,
nedsfrbs wgiftcn cnligt $ 5 mom. 5.1 mcd procentsats i nedanståendc tabell
varje s&skilt fall som dlr anges.

8.1

lndnll ör viftd rvgilfrlytdlgfuf .,
iördlggcr.

l@adag
Dtn2ril

6r

Antli|tbthtc

25

Y.lter
lpill

25
25

thr/Df+ Ih)
Df

Erd.rt
20

D3

5

rrrdrvrift
Baddeqill
nrkvn ionlntr

Forcliggcrcj evgifulkyldighd fö.nt &rdarnll, andn ån Df + Dg clhr 6r rrc
lndsml[ bedrnmcs ncdslthingcn av Ronrcby Miljö och Tchik AB ivuje

drddlr frll.

tidiclle

Exempel:
Ronneby 27:6

Grundavgift
Våningsytavgift
Tomtytavgift

35 730
675m2

x l55kr

104 62s
r03 305

l865m2x 57 kr

Totalexl. Moms
3 vattentjänster

243 660

Vatten och spillvatten enligt tillämpningsanvisningarna
Vatten och spillvatten enligt taxedokumentet
(nedsättning 25%o för dagvatten)

140 355

2

t82745

Beräkningskonstruktion att använda baserad på ftirslag till ny
taxekonstruktion
För att kunna ta ut anläggningsavgift

till

fastigheterna ovan är ftirslaget att använda belopp
l) skulle fastighetema fil erlägga

enligt ftirslag till ny taxa. Enligt det nya lorslaget (bilaga
fii ljande anläggningsavgift

Ronneby 27:6, klassas som bostadsåstighet

Servisavgift
Fööindelsepunktsavgi

40 000,00
40 000,00
49,30
16 606,40

ft

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift
Reducerade avgifter

frr anslutning

av enbart spillvatten

Servisavgift

en ledning 70olo

Förbindelsepunktsavgi

ft

28 000,00
20 000,00
24,15

Spillvatten 50%
Spillvaften 50%
Spillvatten 50%

Tomtyteavgit
Lägenhetsavgift

8 303,20

Beriikning enligt fastighetsuppgifter
Går begränsningsrcgcln in ftr tomtyteavgiften?
TomtSrteavgiften ftlr inte överstiga summan av servisavgift, fiirbindelseavgift och

lägenhetsavgift.
Servisavgift

28 000,00

Förbindelsepunksavgift

20 000,00

lst
lst

20 000
20 000

I303,20

5st

41 4t6

Lågenhetsavgift

8l 416

Totalt

24,15

Tomtleavgift
träder inte in.

Norra Eringsboda l:146, klassas som bostadsfastighet
Servisavgift
Förbindelsepunktsav

gift

40 000,00
40 000,00

Tomtyteavgift

48,30

l6

Lägenhetsavgift
Reducerade avgifter

frr

606,40

anslutning av enbart vatten
J

1865

st

45 039,75

Servisavgift
Förbindelsepunktsavgift

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

en ledning 70%

28 000,00
t2 000,00

Vatten 30%
Vatten 30%
Vatten 30%

14,49

4 981,9?

Beråikning enligt fastighetsuppgifter

Går begränsningsregeln in frr tomtyteavgiften?
Tomtyteavgiften filr inte överstiga summan av servisavgift, örbindelseavgift och
liigenhetsavgift.
Servisavgift
Fööindelsepunktsav gift
Lägenhetsavgift

28 000,00
12 000,00
4 981,92

lst
lst

20 000

12 st

59 783,04

r2 000

9l

Totalt

14,49

Tomtyteavgift

19846

st

783,04

287 568,54

Beerlinsninssr€seln träder in.

Karlsnäs 3:2, klassas som bostadsfastighet

Servisavgift
Förbindelsepunktsavgift

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

40 000,00
40 000,00
48,30
l6 606,40

-

Reducerade avgifter för anslutning av enbart vatten

Servisavgift
Förbindelsepunktsavgift

Tomlrteavgift
Lägenhetsavgift

en ledning 70%

28 000,00

Vatten 30%
Vatten 30%
Vatten 30%

12 000,00

14,49

498t,92

Beräkning enligt fastighetsuppgifter
Går begriinsningsregeln in for tomtyteavgiften?
Tomtyteavgiften fiir inte överstiga summan av servisavgift, ftirbindelseavgift och
lägenhetsavgift.

Servisavgift
Förbindelsepunktsavg

Lägenhetsavgift

ift

20 000,00
12 000,00
4 981,92

lst
lst

20 000

15 st

74728,8

Totalt
Tomtyteavgift

l2 000

106 728,80

14,49 2720823 st
4

39 424 725,27

Becränsninssresel n träder in.

-Sammanfattning
Då vi har ett taxedokument och tillämpningsanvisningar som inte samspelar, kan vi inte
debitera fastighet med mer än en lägenhet och annan fastighet bara frr vattentjänsten vaften
eller bara spillvatten.
En hållbar lösning kan vara att vi använder oss av beräkningskonstruktionen som anviinds i

frrslaget till ny taxekonstruktion.

5

Bilaga l(fttrslag till ny taxekonstruktion)

VA-taxa Ronneby
kommun

6
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TAXA
Iör Ronneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den ...
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ronneby MiUöteknik.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Ronneby Miuöteknik.

$l

För att täcka nödvändiga kmtnader lör Ronneby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsslryldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgifuskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 $$en om allmänna vattentjåinster
Q006:al4lämstiills med fastighetsägare. Avgiftsskyldig ftir ändamålet Dg är även den som
ansvarar ftr att allmän platsmark stiills i ordning och underhålls, om ftirutsättningarna i 27 $ i
lagen om allmiinna vattentjänster är uppfyllda.

$2
Avgifterna utgörs ev anllggnin gsavgifter och bru knin gsavgifter.
$3
I dessa taxeftreskrifter avses med
Bostadsfostighet: fastighet som uteslutande eller huvudsekligen är bebyggd eller enligt
beviliat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamå|. Med boctads-fastighet jämstätls
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, ellcr enligt beviljet bygglov
avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan år det viktigaste sett från

anvflndarsynpunkt
Exempel på sådana byggneder är:

Kontor
Butiker
Hotell
Hantverk
Utbildning

Förvaltning

Utsttllningslokaler

Stormarkneder
Sporthallar

Restauranger

Småindustri
Sjukvård

Annan fastighel: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avscs att bebyggas lör annat ändamål än bostadsändamål och som inte
enligt ovan jämställs mcd bostadsfastighet.

Obebyggdfaslighet: fastighet som enligt detaljptan är avsedd
ännu bebyggts.

fiir

bebyggande, men inte

Campingfastighet' fastighet som enligt beviljat bygglov och titlstånd är evsett fdr
campingändamå|.

besöksadress
Fridhemsvägen 17
Soft Cenler, Hus 8

postadress
Ronneby Miljö & Teknik AB
372 80 Ronneby

telefon
0457-61 89 00
fax
0457-124 39

plusgiro

640 1 0 49-9
bankgiro
5498-E829

organisationsnummer
556366-1437
info@miljotdmik. ronneby _se
www. ronneby.se/miljoteknik
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Lögenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighct, eller därmed jåmställd fastighet, räknas
varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) entigt svensk standard SS 02 l0 53 som en
lägenhet.

För campingfastigheter räknas varje campingstuga som har eget kök eller tillgång till
kök, och som är ensluten till V och S, som en lägenbet. För campingplatser med egen
anslutning till V och S räknas 2 platser som en lägenhet. För övriga campingplatscr och
campingstugor, utan egen anslutning till V och S, rlknas 4 uppställningsplatser eller
stugor som en lägenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad
och receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt
wensk standard SS 02 l0 53 som en lägenhet.
Allmön platsmork: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglegen (20f0:900)
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplen, väg eller mark
som i övrigt motsvtmr såden mark

$4

4.1 A

tas ut för nedan

indamål:

Åndamål

Anlöggningsavgifi

Brukningsavg{t

V, vattenfiirsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och drnnvattenavlopp från
fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän

Ja

Je

platsmark

4.2

Avgiftsslryldighet ftir vart och ett av ändamålen V, S och Df intrnder när huvudmannen upprtttat liirbindelsepunkt fiir ändamålet och informerat fastighetsägaren om

liirbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att fiirbindelsepunkt upprättatg inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder liir bortledandet av dagvatten blivit utlörda och
fastighetsflgaren informerats om detta.
Härvid öruMtts att samtliga i 24 $ forsta stycket I och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna frrutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfullda.

4.3

Avgiftsskyldighet lör ändamålet Dg inträder när åtgärder fiir bortledande av
dagvatten blivit utftirda och fastighetsägaren informerats om detta.
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4,4

Avgiftsslryldighet fiir ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om ftirutsättningarna i 27 $ i lagen om
allmänna vattentjänster är uppfyllde.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt tara som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldi ghet inträder.
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Anläggningsavgifter

(SS

ll3)

Avgifterlör allmönna vattentjfrnster tu belagda med lagstadgad menördesskatt.

$s

5.1 För bosladsfastighel och därmed jämställd fastighet, samt campingfastighet

skall

erläggas anläggningsavgift.

A

med:
Utan moms
a)

b)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
lörbindelsepunkter lör V, S och Df

Med moms

40 0{X}

kr

50 000

kr

40 Ofi)

kr

50 fi10

kr

en avgift avseende upprättande av varje

uppsättning förbindelsepunkter Iör V, S
och Df,

48J0 kr

tomtlrtr

c)

en avgift per m2

d)

en avgift per lägenhet

e)*

en grundavgift

16 606,40

för bortledende av
Df, om bortledande avdagvetten sker
utan att fiirbindelsepunkt ftir

Df upprättats.

l{

Offi

kr

kr

60,3E

kr

20 75E

kr

17 500

kr

* Avgift €nligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages for Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt $ 8 eftersom servisledning
och forbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är örbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheterr

lördelas avgifter

enligt 5.1 e) lika mellan fastigheterna.

5.3

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt liirrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan kerta som huvudmannen godkånner. Vid tredimensionella festigheter
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas
bruttoarea (BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall liirbindelsepunkt ftir Df inte upprättets, summan
av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade ftirhållanden enligt 5.5, 5.6,5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som fiireskrivs i
8.2.

5.4

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
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5.5

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare fiirbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) fiir tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet ftir vilken tomtyteavgift inte skall anses vara törut erlagd.
Vid beräkning av avgift fdr tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7

Sker om- eller tillbyggnad, uppftirs ytterligare byggnad eller ersätts riven

bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d)

fiir varje tillkommande

lägenhet.

5.E Tillkommer bortledning ev Df till den allmänna

anläggningen utan att
förbindelscpunkt lör Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

$6
6.1

För annan fastighet sl<all erläggas anläggningsavgift.

A

med:
Utan moms

a)
b)

Med moms

en avgift avscende framdragning av
varje uppsättning seruisledningar till
förbindelsepunkter flir V, S och Df

40 fi)O

kr

50 000

kr

evgiftavseende upprättandeav
varje uppsättning fiirbindelsepunkter
i fiir % S och Df

40 000

kr

50 000

kr

85J0 kr

106,63

kr

, en

i

en avgift per m2 tomtyta

c)

d)*

i
l

en grundavgift

för bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan

att liirbindelsepunkt för Df upprättats.
14 000 kr
17 500 kr
* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages fdr Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt $ 8 eftersom servisledning
och ftirbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är fiirbindelsepunkt

gemensåm

fiir två eller flera fastigheter, lördelas avgifter

enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner.
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6.4

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande
av tomtyteavgift ftir andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte
utnyttjas ftir verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges ftir viss tid, högst l0 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomtyteav gi ft lorfal ler ti I I betal n i ng.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 $ räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enlig 6
räntelagen.

$

6.5

Dras ytterligare seruisledningar fram och upprättas ytterligare lörbindelsepunkter
sloll erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6

Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteevgift inte skall anses vara ftirut
erlagd.

6.7

Tillkommer bortledning ev Df till den allmänna anläggningen utan att
fiirbindelsepunkt fiir Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

$7
7.1

För obebyggtl faslighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

A

med:

Annanfostighet

Bosladsfastighet
och

campingfastighet

I

Servisavgift

Avgift per uppsättning

s.t

s.l

l00Yo

100%

"y
b)

l00o/o

6.r b)

100'/"

Tomtyteavgift

5.1 c)

l00o/o

6. I c)

7IVo

Lägenhetsavgift

s.ld)

0o/o

Grundavgift för Df, om
FP fdr Df inte upprättats

5.1 e)

1000Ä

6.1d)

100"Ä

FP

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.I c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgiftema 5.1 a)
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt
fiir Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2

Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt fdljande:
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At

Annanfastighet

Bostadsfastighet
och
campinglfostighet

*)

Tomtyteavgift

5.1 c)

Lägenhetsavgift

s.l d)

6.1 c)

30V"

rcAYo

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet och campingfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c), om
öreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

s8

8.1

Föreligger inte avgiftsslryldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamå|, skall erläggas

reducerade avsifter

en

list föliende:

Avg ifte r f)r framdrage n servisledning

En ledning

70Voav avgiftenligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85Yo av

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

A

avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

fter i

s

V

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

50%

DliDs
20%
I

Tomtyteavgift

5.1 c)

30%

Liigenhetsavgift

5.r d)

30o/o

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

Tomtyteavgift

6.1 c)

30o/o

50%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

'

i

50Yo

zovo
2oo/o

50o/o

l00Yo
'

20o/o

'

20%o

l00Yo'

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1
b) respektive 6.1 d).

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2

Inträder avgiftsslcyldighet för ändamå|, fiir vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
fiirelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna for
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a)
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372 80 Ronneby

plusgiro

telefon
0457-61 89 00
fax

640 t0 49-9

0457-124 39

s498-8829

bankgiro

organisationsnummer
5s63€6-1437
info@m iljoteknik.ronneby.se
www. ronneby.se/miljoteknik

wg
w

*
MrL,ÖTEKNtK

CERTIFIED

r50 t4001

toNNCtl lilLJo I r€XNtX Ai

Rl,

SE

SP

2020-09-t4

respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillf,illen och avgifterna därmed
blivit högre-

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utftirs senare än övriga
servisledningar ör fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om
50 Yo av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses tåcka huvudmannens merkostnader
till ldljd av att arbetet inte utftjrs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
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$e
Den som syarar ftir att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall ertägga

anläggningsavgift.
med:
en avgift per m2 allmän platsmark

för

anordnande av dagvattenbortledning

Utan moms

Med moms

Väghållare

9E,66

kr

123,33

Icke väghållare

27,62kr

34,53

kr
kr

$r0

Avgifter enligt $$ 5-9 är baserade på Entreprenadindex 884 Litt 322 ftr oktober 2017.
När dette index indras, har huvudmannen rått att reglera avgiftsbeloppen därefter,
dock inte oftare än en gång årligen.

$ll

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvlrd omfattning awiker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt' skall enligt lagen om allmånna vettentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtsxa.

Är det inte skåligt att liir viss fastighet beräkna avgift enligt $$ ${ får huvudmannen i
stiillet komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek
$12

l2.l

Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betdas debiterat belopp inte inom tid som anges i rlkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 $ räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36$ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift ftirdelas på
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio årn om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska biirkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 g
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den

till dess ifiågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

första inbetalningen skall ske
erläggas

till

12.4 Avgifuskyldighet enligt 5.6, 5.7,6.6 eller7.2 ftireligger, då bygglov ftr avsett ändrat
fiirhållande meddelats eller ändrat fdrhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade ftrhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
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anmälningsplikt, tas drojsmålsränta enligt 12.2 ut ftir tiden från det två månader ftirflutit sedan

avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

$13
13.I Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utforts på annat sätt eller örsetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utfrrande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härfiir.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utftiras i ståillet frr redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utöra ny servisledning i stället för och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad fiir
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med håinsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (S$ 14-22)
Avgilterför ollmilnna vattenljönster ör belagda med lagstadgad mervördesskatt.
$14

l4.l

För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

r

A,

med:
Ulan moms

Med moms

a)

en fast avgift per år

2l25kr

2 656

b)

en avgift per m3 levererat vatten

2l,23kr

2653 kr

c)

en avgift per år och lägenhet

för

bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet samt campin gfastighet

d)

en avgift per

kr

982

kr

1227

kr

år och varje påbörjat

22t,t6kr

100-tal m2 tomtyta för annan frstighet

27733W

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet ftir samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.

ftir

skall därvid

F

ive ändamål:

,/

Df

,s

Fast avgift

14.l a)

30%

40Y"

Avgift per m3

l4.l

b)

4s%

55%

Avgift per lägenhet

14.l c)

30o/o

Avgift efter tomtyta

r4.l

30%

d)

Dg
27o/o

3o/o

40%

27%

3o/o

40o/o

27o/o

3o/o

Avgifterna är uttryckta i procent av fullavgift.
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig liir allt vatten som levereras till
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att liir bebyggd fastighet vattenlörbrukningen
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt l4.l b) ut efter en
antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med
50 m3/lägenhet och

14.4 För

år ftir fritidsbostad.

s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift

antas den forbrukade vattenmängden uppgå

till

enligt 14.I b). Om mätning inte sker,

30 m3 per lägenhet.

14.5 För extra mätställe (rnätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med
eft belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt l4.l a). Beloppet avrundas till
närmaste hela krontal.
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Paral lellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan forbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungera! har huvudmannen rätt
att uppskatta fr rbruknin gen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomftird undersökning eller
huvudmannens uppskattning av örbrukningen, kan begiira prövning av frågan hos Statens vanämnd.

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
skall fastighetsägaren ersåtta huvudmannen fbr undersökningskostnaderna i enlighet med vad
som framgår av g 18.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 55 Yo av avgiften enligt 14.l b).

$ls

I)en som ansvarar ftir att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga

brukningsavgift.

A

med:
en avgift per m2 allmän platsmark

för

bortledande av dagvatten

Utan moms

Väghållare

0,79

Icke väghållare

026kr

kr

Med moms
0199

kr

0J3 kr

$16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmångd ån som svarar mot levererad vattenmängd
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsniitet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Miingden skallbestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.
En frrutsättning ftir att avgiften for avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund ?in efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
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$17
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt
Föreligger inte avgiftsskyldighet
av

Rl.

ftr

Fast avgift

a).

samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta

ifter skalldärvid

F

l4.l

ftir

14.l a)

ändamål:

l/

s

30o/o

40o/o

Df

Dg

27%

3%

Avgifterna är unryckta i procent av full avgift.

$18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgard eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillftirseln avstängts eller reducerats eller annan
av huvudmannen debiteras
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

644kr

805 kr

Uppsättning av vattenmätare

64r'.l<t

805 kr

Avståingning av vaftenti llft rsel

644 kr

805 kr

Påsläpp av vattentillförsel

644kr

805

Montering och demontering av

644kr

805 kr

kr

strypbricka i vattenmätare

I

Undersökning av vattenmätare

955 kr

Förgäves besök

513 kr

641,25t<t

Sönderfrusen mätar

910 kr

I

193,75 kr

137,5

kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utfors utanfor ordinarie arbetstid debiteras ett
Vo av ovan angivna belopp.

tillägg om 100

$le

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden fiir att fiirse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning awiker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt' skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.

Är det inte skiiligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt $$ 14-17 får huvudmannen
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsslcyldig om avgiftens

storlek
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$20
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, verannan månad eller
årsvis, enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt l4.l b) debiteras i efterskott på
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad fiirbrukning eller
annan grund som anges i $$ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 $ räntelagen från den dag betalningen skulle

skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte ftir varje debitering, fiir mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad ftrbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
ftirbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avlåisning och debitering bör därjlimte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

$21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall ftireta åtgärd ftir att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild
åtgard påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, filr huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägarcn eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

$22
Avgifter enllgt $S 1+18 är baserade på Entreprenadinder 884 Litt 322 ftr oktober
2017. När detta index ändras, har huvudmannen rätt ett reglera avgiftsbeloppen
därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

TAXAIIS INFöRAI\IDE
s23
I)enna texa trnder i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 143 och 14.7
sant $ 16, som år baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall dänid tillämpas i
fråga om den vettenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter
den oven angivna dagen liir taxans ikraftträdande.

***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 g lagen om
allmänna vattentjänster.
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