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 VERKSAMHETER  2021                        
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2021                           
inkl. moms 

    
 I abonnemang avseende 140 och 190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters 

matavfallskärl per restavfallskärl (grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av  
370 och 660 liters kärl ingår max två matavfallskärl kostnadsfritt. 
 

  

    

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 291 1 614 

  190 liters kärl 1 391 1 739 

  370 liters kärl 2 640 3 300 

  660 liters kärl 4 147 5 184 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 506 1 882 

    

 Veckohämtning (52 ggr/år)    

  190 liters kärl  2 718 3 398 

  370 liters kärl 4 123 5 154 

  660 liters kärl 7 135 8 919 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 2 916 3 645 

    

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år)   

 190 liters kärl  5 604 7 005 

 370 liters kärl 8 657 10 821 

 660 liters kärl 14 982 18 727 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 6 127 7 659 

    

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år)   

 190 liters kärl  8 694 10 868 

 370 liters kärl 13 193 16 491 

 660 liters kärl 22 829 28 536 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 9 336 11 670 

     

    

    

 Matavfallshämtning   

 140 liters matavfallskärl utöver grundabonnemanget enligt ovan, per kärl   

 14-dagarshämtning (26 ggr/år) 503 629 

  Veckohämtning (52 ggr/år) 880 1 100 

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år) 1 850 2 313 

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år) 2 818 3 523 

    

 
 

 
 
 
 
 

 



 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Verksamheter 

2021                           
exkl. Moms 

2021                          
inkl. Moms 

    

  Grundavgift (renhållningsföreskrifterna 6 och 62 §§)  
Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar bl.a. kostnader 
för information och administration. Avgiften debiteras årligen vid uppehåll i 
hämtningen. 

756 945 

    

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   
 190 liters kärl 585 731 

 370 liters kärl 817 1 021 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall, per kärl 

 
1 210 

 

 
1 512 

 
    

 Dragavståndsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 34 42 

 15 meter – 30 meter 67 84 

    

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 50 62 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
ordinarie hämtning, per enhet  

 
266 

 
333 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 34 
42 

42 
3  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 42 52 

    

 Rengöring av kärl    
Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

266 

 
 

333 
 För 2:a och efterföljande enheter 63 79 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 67 84 

    

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 110 138 

    

 Hämtning av grovavfall (förbeställd), timtaxa 1 224 1 530 

 Hämtning av grovavfall, inställelseavgift/st 1 224 1 530 

    

 Städning, timtaxa 800 1 000 

    

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 146 182 

    

 
 
 
 
 



 
 

 
Ansvar för avfallet 
 

Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 
av den fastighet där avfallet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 
eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (avfallsplanen och 
föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 
 
 
Avgiftsskyldighet 
 

Avgiften debiteras två gånger per år, i mars och september, och avser vid varje debiteringstillfälle tre månader i 
efterskott och tre månader i förskott, sk. preliminärdebitering. Avgiften betalas till Ökrab. 
 
Det är fastighetsägarens skyldighet att betala för renhållning och därför ska ägaren alltid stå för renhållnings-
abonnemanget. Om hyresgäst finns på fastigheten får ägaren själv debitera denna. 
 
Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att abonnemanget står på nyttjanderättshavare, dvs. i de fall  
det gäller en rörelseidkare eller vid flerbostadsfastigheter med gemensamma soputrymmen. 
 
Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sitt abonnemang har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 
abonnemanget och överföra det på fastighetsägaren. Ökrab skall omedelbart underrätta fastighetsägaren när sådana 
åtgärder sker.  
 
Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  
till Ökrab. 
 

 
Eventuell kreditering 
 

Vid eventuell kreditering eller reducering av renhållningsavgiften på grund av överhopp i hämtning medges kreditering 
endast för en tidsperiod av: 
 

- högst en månad före gjord anmälan om överhopp vid veckohämtning 
- högst två månader före gjord anmälan om överhopp vid 14-dagarshämtning/månadshämtning 
- högst fyra månader före gjord anmälan om överhopp vid fritidshämtning.       
 
 
Renhållningstaxans giltighet 
 

Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun 2020-11-30 och Tomelilla kommuner  
2020-12-14. Taxan gäller fr.o.m. 2021-01-01. 


