Taxor och avgifter 2019
Markaryd
RENHÅLLNING (KS)
Hämtningsavgifter

Exkl. moms

Inkl. moms

2 065 kr

2 581 kr

1 898 kr

2 372 kr

2 397 kr

2 996 kr

2 182 kr

2 727 kr

2 754 kr
5 410 kr

3 443 kr
6 763 kr

14-dagar 660 l flerfamiljshus
Veckohämtning 660 l, flerfamiljshus

3 943 kr
7 887 kr

4 929 kr
9 858 kr

Då abonnent utför egen hushållskompostering
(varmkompost) hämtas restavfall 6 ggr/år, udda
månader. Kärl 190 l.

1 031 kr

1 289 kr

Restavfall, 13 ggr/år då kompostering av
hushållsavfall görs på den egna fastigheten

1 397 kr

1 746 kr

1 084 kr

1 355 kr

Grovsopor och övriga avfallsslag
Kostnad per hämtningstillfälle (hämtning efter
beställning, högst en gång var 4:e vecka,
högst tio kollin per hämtningstillfälle och ska vara
hanterbart av en person).

250 kr

313 kr

Extra hämtning av hushållsavfall,
190 l kostnad per hämtningstillfälle

140 kr

175 kr

240 kr

300 kr

14-dagar 190 l
Fritidshus (totalt 18/ggr/år)
14-dagar 240 l
Fritidshus (totalt 18 ggr/år)
14-dagar 370 l
Veckohämtning 370 l, flerfamiljshus

Sommartaxa för fritidshus (7 tömningar/år)

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall
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Tillägg till hushållsabonnemang
innersäck i kärl 160 l.
Kärls placering på tomt från 7 till
max 40 m från tomtgräns
Byte av kärlstorlek

Enbladig

Byte av lock till sopkärl inkl montering
Trädgårdsabonnemang

128 kr
351 kr

160 kr
439 kr

102 kr

127 kr

51 kr

64 kr

Trädgårdsabonnemang 15 april -15 nov
663 kr
hämtningstillfällen med 14 - dagars intervaller. Kärl 370 l

829 kr

Delat abonnemang
I de fall flera renhållningsabonnenter använder samma avfallsbehållare delas hämtningsavgiften lika
mellan dessa.
Handläggning delning av kärl, per abonnent
100 kr
125 kr
Latrinavgifter

Exkl moms
1 873 kr

Inkl moms
2 341 kr

Veckohämtning 2 m³

17 970 kr

22 463 kr

14-dagarshämtning 2 m³

10 021 kr

12 526 kr

Veckohämtning 8 m³

46 461 kr

58 077 kr

14-dagarshämtning 8 m³

24 731 kr

30 913 kr

14-dagarshämtning samt fritidshus
Hämtningsavgifter container

Avlämningsavgifter, Alandsköp
Hushåll
Sorterat återvinningsbart avfall enligt

Fritt

anvisningar på kretsloppsanläggningen
Hushållens farliga avfall
Farligt avfall
Farligt avfall får ej blandas med övrigt avfall. Hushållen
kan lämna farligt avfall gratis på återvinningsstationen
i Alandsköp.
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Fritt

[BUDGET 2019 EFP 2020‐2021]

Taxor och avgifter 2019

Mottagning av asbestmaterial, under förutsättning
att detta är förpackat med tättslutande emballage så
att det inte dammar.

Fritt

Asfaltmassor för återvinning kr/ton

103 kr

129 kr

Betong för återvinning kr/ton

103 kr

129 kr

Virke för återvinning kr/ton

Fritt

Täckmassor användbara för sluttäckning
Mottagning av mindre förorenade massor

Fritt
300 kr/ton

375 kr/ton

Småföretagstaxa årsavgift/kalenderår
4 000 kr/kal.år
Fåmansföretag har möjlighet att lämna mindre mängder sorterat.
Återvinningsbart verksamhetsavfall mot uppvisande om erlagd årsavgift.

5 000 kr/kal.år

För ytterligare information kring regler och bestämmelser för abonnenter inom
renhållningsverksamheten se bilaga ”Renhållningstaxa för Markaryds kommun 2019”.

SLAMTÖMNING (KS)
Helårsbostad och fritidsbostad
< 1,5 m3

Hämtad volym resp avgift
1,5 - <3 m3 3 - <6 m3
över 6 m3

Ordinarie tömning av slutna tankar
och avloppsreningsanläggningar, bdt

430 kr

430 kr

480 kr

530 kr

Extra tömning utöver en per år utförs
inom 7 dagar

840 kr

840 kr

920 kr

1 040 kr

Omgående tömning 3 000 kr utförs inom 24 tim
Om tömning ej kan ske med ordinarie fordonsstorlek vid det samordnade tömningstillfället, utan med
mindre fordon, är tömningsavgiften 2 060 kr exkl behandlingsavgift. Till hämtningskostnaden
tillkommer behandlingstaxa på 230 kr per m³.
Förlängt tömningsintervall 325 kr.
Avgift då tömning inte kunnat ske vid ordinarie tillfälle och fastighetsinnehavaren inte haft giltigt skäl,
250 kr.
Samtliga priser exkl moms

