Kils kommun inför miljöstyrande
avfallsföreskrifter och ny taxa
Från och med den första april inför Kils kommun nya miljöstyrande avfallshanteringsföreskrifter och ny
taxa. Syftet är att styra mot högre kvalitet och högre andel utsorterat matavfall. De nya föreskrifterna och den
nya taxan beslutades i Kils kommuns fullmäktige den 19 december 2019.

VÄLJ VILKEN TAXA DU VILL HA
Miljöstyrande taxa innebär att det blir billigare för dig som kund att sortera rätt än att inte göra det. Du
väljer själv om du vill sortera ut ditt matavfall eller inte.


Väljer du att sortera det får du, från och med 1 april, en årskostnad på 2 648 kronor för småhus och
1 030 kronor för fritidshus.



Du som inte vill sortera väljer ett abonnemang för osorterat brännbart avfall och får en årskostnad
på 4 338 kronor för småhus och 1 828 kronor för fritidshus.

OM DU VÄLJER ETT OSORTERAT ABONNEMANG
Du som inte vill sortera ditt matavfall fyller i bifogat svarskort och skickar det till oss. När vi har registrerat
ditt svarskort hämtar vi in ditt matavfallskärl.
Observera att förpackningar och tidningar inte får kastas i ditt kärl för brännbart avfall – den typen av avfall
skall enligt lag fortfarande lämnas på en återvinningsstation.

OM DU VILL FORTSÄTTA SORTERA MATAVFALL
Vill du fortsätta att sortera ut ditt matavfall behöver du inte meddela oss. Läs dock noga under rubriken
felsortering.

FELSORTERING
De nya föreskrifterna innebär också att Kils Avfallshantering har rätt att hämta in kärlet för matavfall om du
sorterar felaktigt. Matavfallet kontrolleras vid tömning i sopbilen. Upptäcks felsortering av matavfallet
hämtas kärlet in efter tre anmärkningar som skickats till dig. Du får då ett abonnemang för osorterat avfall
under minst sex månader. Är du osäker på vad som ska läggas i den bruna matavfallspåsen/kärlet för
matavfall? Du hittar en lista på nästa sida, under rubriken ” sortera matavfallet rätt”.

VAD HÄNDER OM JAG HAR EGEN KOMPOST?
Du fortsätter kompostera matavfallet som du gör idag. Vill du sluta kompostera matavfallet så hör du av dig
till oss så hjälper vi dig att byta abonnemang.

Kontakt och mer information:
Du når oss enklast via kahab@kils-avfallshantering.se eller genom att ringa
kundtjänst 0554-191 22 må-fre kl. 08.00-14.30
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SORTERA MATAVFALLET RÄTT
EXEMPEL PÅ MATAVFALL:


Skal, rens och kärnor från frukt, grönsaker och rotfrukter



Kaffe- och tesump, kaffefilter och tepåsar



Äggskal



Skal från skaldjur



Rens och mindre ben från kött, fisk och fågel



Matrester

DET HÄR ÄR INTE MATAVFALL:


Plastpåsar – gäller även så kallade nedbrytbara



Förpackad mat (ta bort förpackningen)



Kattsand och hundbajspåsar



Cigaretter, fimpar och snus



Tidningar



Innehåll från dammsugarpåsar



Trädgårdsavfall



Jord



Blöjor

SOMMARTÖMNING
Från och med 2020 kommer ingen veckotömning av matavfall att ske sommartid,
utan matavfallet töms varannan vecka precis som under resten av året.
Det beror på att det innebär en stor kostnad i förhållande till nyttan, samtidigt som
den kostnaden slår orättvist mot de kunder som inte får ta del av tjänsten.

MER INFORMATION
Vill du veta mer om miljöstyrande avfallsföreskrifter och ny taxa?
Besök vår hemsida eller kontakta vår kundtjänst. Kontaktuppgifter finns längs ner
på sidan.
Kontakt och mer information:
Du når oss enklast via kahab@kils-avfallshantering.se eller genom att ringa
kundtjänst 0554-191 22 må-fre kl. 08.00-14.30

