Spol- och slamtjänster
Slamsugning är en tjänst för:
• Fett- eller oljeavskiljare
• Spolning av rör, avlopp och ledningar
• Rensning av brunnar
• Tömning av tankar
Med våra slamsugnings- och
spolbilar hjälper vi dig snabbt
och effektivt. SUEZ fordonspark
inom slamsugning innehåller såväl
traditionella slamsugningsfordon som
så kallade ADR-fordon. Detta innebär att
de uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav
på transport av farligt avfall. Du kan lita på
att samarbetet med oss alltid är säkert.

Källsortera
I vår kostnadsfria app ”Källsortera”
hittar du 600 sorteringstips, kartor
över återvinnningsstationer, och får
veta klimatnyttan av din sortering.

Prislistor
Abonnemang för restavfall
Kärlstorlek

Antal tömningar

Årsavgift

80 liter

33 ggr

1 469 kr

130 liter

33 ggr

1 638 kr

190 liter

33 ggr

1 778 kr

240 liter

33 ggr

1 928 kr

370 liter

33 ggr

2 479 kr

I årsavgiften för abonnemanget ingår
grundavgift 719 kr inkl. moms per hushåll.
Det kostar 135 kr inkl moms att byta
kärlstorlek. Byter du kärl, eller om
fastigheten får ny ägare, och ändringen
sker efter det att fakturan skickats ut för
den innevarande faktureringsperioden, då
regleras det först för den följande perioden.
Ingen återbetalning för innevarande period
utgår. Köpare/säljare gör upp sinsemellan.

Abonnemang för trädgårdsavfall
Kärlstorlek

Antal tömningar

Årsavgiften är avrundad till hela kronor.
Obs! För fakturaperiod 1/1 till 30/6 är sista
betalningsdag den 28/6. För fakturaperiod
1/7 till 31/12 är sista betalningsdag den
27/12.

Årsavgift

80 liter

19 ggr

489 kr

130 liter

19 ggr

536 kr

190 liter

19 ggr

574 kr

240 liter

19 ggr

660 kr

370 liter

19 ggr

761 kr

Spol- och slamtjänster
Avskiljare
- typ, antal och tilläggstjänst

Enhet

Abonnentavgift/
gång

Ordinarie tömning (aviserad)
Tömning av 2–3 kammarbrunn latrin*

kr/3 kbm

1 469 kr

Tömning av sluten tank för latrin

kr/3 kbm

1 469 kr

Tömning av fettavskiljare vid restaurang o. d.

kr/2 kbm

2 063 kr

Pristillägg vid större avskiljare
2–3 kammarbrunn > 3 kbm

kr/kbm

406 kr

Fettavskiljare >2 kbm

kr/kbm

625 kr

Pristillägg vid behov av slanglängd över 25 m

kr/10 m

64 kr

Pristillägg vid budad tömning inom viss tid
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Normalbudning (4 veckor)

kr/gång

-

Akutbudning (1 arbetsdag)

kr/gång

1 125 kr

Jourbudning (4 timmar, vardagar 06–20)

kr/gång

2 500 kr

Jourbudning (4 timmar, vardagar 22–06)

kr/gång

3 125 kr

Lörd-, sönd- och helgdagar

kr/gång

3 125 kr

Avgift för bomkörning vid ord. tömning**

kr/gång

375 kr

I priserna ingår insamling, transport,
återvinningsbehandling och moms.
* Slamsugning per timme ska vara särskilt
beställd av abonnenten.
** ”Bom” = när avskiljare trots avisering
ej är tillgänglig för tömning när fordonet
är vid platsen.
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Restavfall

Trädgårdsavfall

Grovavfall

Sortera ditt avfall väl för att få så
lite restavfall som möjligt. Restavfall kan vara till exempel blöjor,
tandborstar, kattgrus och hårt
nedsmutsade förpackningar som
inte innehåller farligt avfall.

Trädgårdsavfall får inte läggas
bland vanligt avfall. Trädgårdsavfall är ris, gräs- och häckklipp, barr, löv, blast, bark, vissna
plantor, fallfrukt, ogräs samt små
grenar. Det komposteras och blir
ny jord. Därför är det extra viktigt
att du bara lägger komposterbart
material i ditt trädgårdskärl.

Grovavfall är tungt eller skrymmande hushållsavfall och är
därför inte lämpligt att samla in
i kärl. Det är exempelvis gamla
slalomskidor och stolen som inte
längre passar in. Här är några
exempel: cykel, barnvagn, solstol, soffa, resårmöbler, mattor,
dator, TV, lampor, vitvaror (ej från
verksamheter). Ej byggavfall eller
värmepannor.

Lägg restavfallet i en påse och knyt ordentligt. Då undviker du till exempel att
damm sprids från din dammsugarpåse
eller att kattsanden blåser i väg.

Hämtningsdagar

Hämtning av restavfall sker på bestämda dagar året runt. I en- och tvåfamiljsbostäder som bebos permanent hämtar vi avfallet varannan vecka.
Sommarhämtning (varje vecka) sker under perioden vecka 23 till och med
vecka 34, samt vecka 52 och vecka 1. Den 25 december (juldagen) och
den 1 januari (nyårsdagen) är de enda dagar vi inte hämtar avfall. Dessa
dagar förskjuts istället med en dag framåt. Övriga helgdagar som infaller
måndagar och fredagar hämtar vi som vanligt.
Du kan enkelt se dina hämtningsdagar i hämtkalendern på
https://www.suez.se/privat/suez-nara-dig/staffanstorp/hamtkalender/
Rulla ut kärlet senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.

Kärlets placering

Placera kärlet vid tomtgränsen där sopbilen kan stanna. Kärlet ska stå synligt och tillgängligt med handtaget utåt. Håll vägen till kärlet lätt framkomlig.

Fyllnadsgrad

Fyll inte kärlet mer än att locket kan stängas. Det får inte heller vara så
tungt att det blir svårt att hantera. Är kärlet överfullt, för tungt eller innehåller dåligt emballerat avfall blir du tvungen att rätta till problemet och
ditt avfall hämtas inte förrän vid nästa hämtningstillfälle. Undersök om en
del av avfallet kan lämnas vid återvinningsstationerna.

Sten, jord och grus av olika slag,
grövre grenar och stammar får inte läggas
i trädgårdskärlet. Enskilda hushåll kan lämna
sådant till återvinningscentralen.

Hämtningsdagar

Trädgårdskärlet töms från mars till november
(vecka 11 till och med vecka 48) varannan vecka på bestämda dagar.
Placera kärlet vid tomtgränsen kl. 06.00.

Trädgårdskärlens placering

Kärlen ska på hämtningsdagen placeras vid tomtgränsen med handtaget
ut mot gatan för att underlätta för våra chaufförer.

Beställning

Beställ hämtning senast torsdagen veckan innan aktuell hämtningsvecka.

Hämtningsschema för grovavfall

Ditt grovavfall hämtas kostnadsfritt en gång i månaden, vecka 4, 8, 12, 16,
20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 och 52.

Avfallets placering

Placera avfallet vid din tomtgräns senast 06.30 på måndagen avsedd vecka,
så hämtas det under veckan. Du får lämna max fem kollin per gång.

Julgranar

Under januari hämtar vi julgranar kostnadsfritt. Granarna ska vara nedklippta, buntade och placerade vid tomtgränsen.

Ditt sorterade avfall återvinns
och blir till nya råvaror.

Skaffa abonnemang

Om du inte har något trädgårdskärl i dag och önskar ett abonnemang, ta
kontakt med SUEZ kundtjänst. Hämtning av trädgårdsavfall faktureras
utöver den vanliga sophämtningen.

Du vet väl att du exempelvis kan lämna flytande matfett, mat- och frityroljor i en
genomskinlig flaska eller behållare på Sysavs återvinningscentraler? Du lämnar den
på samma ställe som du lämnar Farligt avfall, i backen som är märkt ”Matolja”. Oljan
kan då komma till nytta och bli till nya produkter såsom tvål, stearinljus och biodiesel.

