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Dnr 2018/001458 -450 

Kalmarsundsregionens Renhållare - Renhållningstaxor 
och föreskrifter år 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsledningen för Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, lägger 

fram taxeföreskrifter och taxor för 2019 för beslut i medlemskommunerna. 

Renhållningstaxan och föreskrifterna är oförändrade sedan 2012 med några 

undantag.        

Beslutsunderlag 

Taxor och taxeföreskrifter 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Förslaget till taxeföreskrifter och taxor för 2019, antas.      

_____ 
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Kalmarsundsregionens Renhållare - Renhållningstaxor 
och föreskrifter år 2019 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsledningen för Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, lägger 

fram taxeföreskrifter och taxor för 2019 för beslut i medlemskommunerna. 

Renhållningstaxan och föreskrifterna är oförändrade sedan 2012 med några 

undantag.    

Beslutsunderlag 

Taxor och taxeföreskrifter 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2018.    

Överväganden 

Förslaget har sedan föregående år ändrats på några punkter. 

 Höjning av taxor vid tätare tömningsintervall än varannan vecka 

 14 dagars hämtning för latrin avskaffas till 4 veckors tömning men med 

samma antal latrinkärl 

 Höjning av trädgårdsavfall för kompensering av ökade 

behandlingskostnader 

 Taxa extra tömning höjs och gäller även vid felaktigt avfall i 

hushållskärlen 

 Möjligheten att lämna extra säck avskaffas, med undantag för de 

abonnenter som idag har säck som behållare. Undantag kan göras i 

händelse av ”force majeure” 

 Batterihämtning hos kunder avskaffas och ersätts med farligt avfall kärl – 

Elvin 

 Framkörningsavgift för kärl införs i de fall när kärlet inte är tillgängligt 

vid byte av kärlstorlek eller vid beviljat undantag 

 Möjlighet för abonnenter med enskilda avlopp att mot höjd taxa får 

tömning på specifik dag 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till taxeföreskrifter och taxor för 2019 antas.    
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Daniel Jonsson 

Teknisk chef 

Jens Olsén 

VA- och Fjärrvärmechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kalmarsundsregionens Renhållare – Förbundsdirektionen, Box 868, 391 28 

Kalmar. 

Mörbylånga kommuns författningssamling 
































