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för verksamheter och företag
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Avfallstaxa
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat
med stöd av 27 kap. 4§ Miljöbalken.
Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som utförs av kommunen och dess
entreprenörer.
Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning,
återvinning eller att annan miljövänlig avfallshantering stimuleras.

Deﬁnitioner
Grundavgift
Baseras på typ av abonnemang; en- och tvåfamiljshus, verksamhet
eller fritidshus. Avgiften går till kostnader för planering, administration och service.

Rörlig avgift
Baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms.
Avgiften går till kostnader för att hämta och behandla avfallet.

Tilläggsavgift
Avgift som tillkommer vid exempelvis extra hämtning eller byte av
abonnemang.

Betalningsskyldighet
Avgiftsskyldig är var och en som anlitar eller har skyldighet att anlita
oss eller av kommunen utsedd entreprenör för insamling, transport
och behandling av avfall.
Fastighetsägaren ska betala angivna avgifter till kommunen.
Betalningsansvar upphör först då förändrade ägarförhållanden
rapporterats in till kommunen. För abonnent som inte anmäler
förändring, som skulle medföra högre avgift, kan den höjda avgiften
faktureras retroaktivt i upp till tre år. Är behållaren låst, blockerad
eller i annat fall inte möjlig att hämta eller tömma vid ordinarie
tillfälle, så att tjänsten inte kan utföras, debiteras avgiften för extra
hämtning och eventuell framkörningsavgift om hämtning ska ske före
nästa ordinarie hämtningstillfälle.

Kundens ansvar och skyldighet
Abonnenten ska så snart som möjligt anmäla till kommunen
flyttning eller annan ändring som gäller abonnemanget.
Abonnenten ska ställa fram kärl för hämtning senast klockan 06.00
hämtningsdagen, på av kommunen anvisad plats.

Grundavgift
Grundavgift utgår för alla bebyggda fastigheter. Undantag görs för
fastigheter som betraktas som obeboeliga och saknar vatten och el.
Grundavgiften finansierar kostnader för planering, utveckling,
information, administration, kundservice och fakturering.
Alla avgifter är exklusive moms.
Grundavgift, inklusive moms

kronor/år

Lägenhet i flerbostadshus
Företag eller verksamhet

160/lägenhet
54

Abonnemang för ﬂerbostadshus och verksamheter
Abonnemang för ﬂerbostadshus och verksamheter
Kärlvolym, liter

140

190

240

370

Var 14:e dag, kronor

689

912

1 125

1 651

660
2 792

Container
Storlek
Hyra
Tömning 14 dagar
Tömning 1ggr/vecka

Storlek
Hyra
Tömning 14 dagar
Tömning 1ggr/vecka
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1,5–3

4

5

5 265
14 842
29 684

6 750
14 842
29 684

6 750
22 262
44 525

6

7

8

8 100
22 262
44 525

8 100
29 683
59 366

9 450
29 683
59 366

Tilläggsavgifter
Gångtillägg
Hämtning 26 gånger/år
Gångtillägg i meter

<240 liter

<=370 liter

1,6 - 15 , kronor
15 - 50, kronor
Över 50 , kronor

416
832
1 664

832
1 664
3 328

Övriga tillägg
Tillägg
Extra säck eller kärl vid ordinarie tur
Framkörningsavgift inom 48 timmar, vardagar
Tillkommer tömning per kärl
Byte abonnemang
Utkörning av kärl

kronor
60
225
225
130
400

Slamtaxa
Sluten tank
Tankvolym m3
0-4
5-6
7-9
Över 9, tillägg per m3

kronor
1 305
1 709
2 382
210

Slamavskiljare
Tömning med avvattnandeteknik
Tankvolym m3
0-4
5-6
7-9
Över 9, tillägg per m3
Tillägg vid begäran om heltömning 0-4 m3

Foto: Anna Hesselgren-Heijbel

kronor
1 220
1 669
2 417
210
395

Tilläggsavgifter
Tillägg

kronor

Budning slamavskiljare
Tungt lock med 2 personer eller maskinhjälp
Framkörningsavgift vid bomkörning
Krav på specificerad tömningstid
Akut tömning inom 24 timmar
Akut tömning inom 6 timmar eller helger
För varje 10 meter slang utöver 20 meter

225
730
400
130
1 008
1 900
55
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Nordanstigs kommun
Box 56, 820 70 BERGSJÖ
0652-360 00
kommun@nordanstig.se
www.nordanstig.se
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