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Våra utgifter är
dina avgifter

För att vår entreprenör ska kunna hämta ditt 
hushållsavfall är det viktigt att tänka på följande:

  Ställ ut kärlet senast klockan 06.00 
  aktuell hämtningsdag.

  Vänd kärlets handtag mot vägen.

  Ta bort snö från kärlets lock. Skotta och 
  sanda hela vägen till och runt kärlet.

  Skotta bort snövallar efter snöplogning.

Vi vill påminna om vikten 
av att sortera matavfallet utan 
sin förpackning i den gröna påsen. 
Det återvinns och blir till biogas!

Genom att packa bilen och släpkärran i rätt 
ordning enligt principen först in, sist ut så 
blir det mycket enklare att lasta av ditt avfall 
på återvinningscentralen. Scanna QR-koden 
så kan du ladda ner sorteringsguiden.

Renhållnings- och vatten och avlopps- 
verksamheterna i Sverige finansieras av anslutna 
kunder genom taxan och får inte gå med vinst.

Taxeförändringar inför 2023
Under förutsättning att respektive kommunfullmäktige 
antar föreslagna prisförändringar, kommer nya 
taxan för renhållning samt vatten och avlopp att gälla 
från och med 1 januari 2023.

Glöm inte att
sortera!

Förbered ditt besök

Tack för att du 
skottar och sandar 
vid ditt kärl

Underlätta när 
vi hämtar ditt 
hushållsavfall

En diskmaskin fylld till 
hälften använder lika mycket 
el och vatten som en helt fylld. 

Diska smart!

Kranvatten är vårt
viktigaste livsmedel

Spartips

Sorteringskarta
i mobilen
Glöm inte att spara 
sidan som bokmärke! 

Läs mer på vår hemsida

#sörmlandvattensspartips



Det kallar 
jag enkelt!
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Du ansöker om e-faktura i din internetbank.

Fördelar med 
e-faktura

Enkelt
Alla uppgifter på fakturan är förifyllda

Automatisk betalning
Möjlighet att betala e-fakturan per automatik

Mobilitet
Betala dina e-fakturor var du än befinner dig

Miljövänligt
Minskad pappersanvändning

Period
Jan-feb 
Mars-april 
Maj-juni 
Juli-aug 
Sept-okt 
Nov-dec

Flen 
28 feb
30 april 
30 juni 
31 aug 
31 okt 
31 dec

Katrineholm 
15 april 
15 juni 
15 aug 
15 okt 
15 dec 
15 feb

Vingåker 
28 feb
30 april 
30 juni 
31 aug 
31 okt 
31 dec

Förfallodagar 
fakturor 2023

2022/2023

Öppettider kring 
jul och nyår
Datum             ÅVC*     Kundservice
23 december    07.00-16.00 09.00-14.00
24 december    stängt      stängt
25 december    stängt  stängt
26 december    stängt  stängt
31 december    stängt  stängt
1 januari    stängt  stängt
5 januari               07.00-16.00   09.00-12.30
6 januari    stängt  stängt

* Återvinningscentralerna

Spartips
En tvättmaskin fylld till 
hälften använder lika mycket 
el och vatten som en helt fylld. 

Tvätta smart!

#sörmlandvattensspartips

Gäller kunder med helårsabonnemang.

I priset ingår även

För ungefär 5 kronor per dag, eller samma pris som för ett svenskt äpple, betalar ett villahushåll i 
genomsnitt för att få mat- och restavfall hämtat vid fastigheten. 
De får även fri tillgång till återvinningscentralerna för att lämna grovavfall och farligt avfall. 

Tar du för givet att det ska komma rent vatten när du vrider på kranen? Vi levererar ditt dricksvatten och 
renar ditt avloppsvatten dygnet runt, 365 dagar om året. Vi underhåller 1.500 kilometer 
ledningsnät för att framtidssäkra vår service till dig.  Allt för 7 kronor per person och dag.

Rening av avloppsvatten

Skydd av vattentäkter

Hantering av dagvatten

Insamling av farligt avfall

Hämtning av grovavfall

En mer hållbar framtid


