Avfallsstaxa 2017
för avfallshantering i Ovanåkers kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2015‐12‐14, § 118
Gäller from 2017‐01‐01.
Avfallstaxan är indexreglerad för 2017 med 90% av avfallsindex vilket innebär höjning med 2,4% jämfört med
2016
Avgifter är angivna inklusive och exklusive moms.

Kärl‐ och grovavfall
Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande:
Grundavgift – Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en‐ och tvåfamiljshus, fritidshus, flerbostadshus
eller verksamhet. Avgiften går till kostnader för avfallsplanering, administration och service. För hushållen ingår
nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall. Verksamheter har tillgång till
återvinningscentraler och betalar vid avlämnande av grovavfall och farligt avfall.
Hämtningsavgift – Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms. Avgiften går till
kostnader för att hämta och behandla hushållsavfall från hushåll och verksamheter.
Tilläggsavgift – Exempelvis avgift för extra hämtningar.

Grundavgift
Ink moms Exkl moms
En‐ och tvåfamiljshus Fastighet för permanentboende

683

546,40

kr/år

Fritidshus
Lägenhet i
flerfamiljshus
Verksamhet

Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd
Fastighet med minst tre lägenheter

364
281

291,20
224,80

kr/år
kr/år

Övriga fastigheter utöver en‐ och tvåfamiljshus,
flerfamiljshus och fritidshus, där det uppkommer
avfall jämförligt med hushållsavfall. Exempel på
verksamheter är företag, skolor, föreningar och
institutioner

298

238,40

kr/år

Hämtningsavgift en‐ och tvåfamiljshus
Hämtning varannan vecka. Kärlet placeras max 1,8 meter från körbanans kant. Kärl ägs av Borab.
Ink moms Exkl moms
Brännbart avfall

Ej återvinnings‐ eller
komposterbart

Kärl 140 l
Kärl 240 l
Kärl 370 l
Kärl 500 l
Delat kärl (upp till tre fastighetsinnehavare)
Central uppsamlingsplats
Säck 160 l. Hämtning efter budning 4 gånger per
år.

1 235
1 519
1 835
2 536

988,00
1215,20
1468,00

2028,80
50 eller 33% av ovan
1 214
971,20
399

319,20

kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år

Hämtningsavgift fritidshus
Gäller 1 maj‐30 september.
Hämtning varannan vecka. Kärlet placeras max 1,8 meter från körbanans kant. Kärl ägs av Borab.
Ink moms Exkl moms
Kärl 140 l
515
Brännbart avfall
412,00
kr/år
Kärl 240 l
633
506,40
kr/år
Kärl 370 l
765
612,00
kr/år
Delat kärl (upp till tre fastighetsinnehavare)
50 eller 33% av ovan
Central uppsamlingsplats
506
404,80
kr/år
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Hämtningsavgift flerbostadhus och verksamheter
Kärl
Tömning ska ske minst varannan vecka. Kärl ägs av fastighetsinnehavaren.
Ink moms Exkl moms
Brännbart avfall
Kärl 140 l
41
32,80
Kärl 240 l
50,20
40,16
Kärl 370 l
59,40
47,52
Kärl 500 l
82,90
66,32
Kärl 750 l
117,80
94,24
Säck 160 l
118,80
95,04
Säck 240 l
142,30
113,84

kr/tömning
kr/tömning
kr/tömning
kr/tömning
kr/tömning
kr/tömning
kr/tömning

Container
Tömning ska ske minst varannan vecka.
Brännbart avfall

Containerhyra

Ink moms Exkl moms
867
693,60
1 044
835,20
1 302
1041,60
1 479
1183,20
2 304
1843,20
2 560
2048,00
3 200
2560,00
4 096
3276,80

Volym 4 m3
Volym 6 m3
Volym 8 m3
Volym 10 m3
Volym 4 m3
Volym 6 m3
Volym 8 m3
Volym 10 m3

kr/behållare
kr/behållare
kr/behållare
kr/behållare
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år

Tilläggsavgifter en‐ och tvåfamiljshus och fritidshus
Ink moms Exkl moms
Extra säck
Tillägg för dragväg
Felsorteringsavgift

Inom ordinarie tur
Per kärl och 10 meter
Om annat än brännbart avfall upptäcks i behållare
för brännbart avfall.

89,10
45
512

71,28
36,00
409,60
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Tilläggsavgifter flerbostadshus och verksamheter
Kärl
Extra säck
Budning
Tillägg för dragväg
Felsorteringsavgift

Ink moms

Exkl moms

89,10
461

71,28
368,80

kr/säck
kr/tillfälle

17,40

13,92

kr/tömning

512

409,60

kr/kärl

Inom ordinarie tur
Tillägg för budning inom 3 arbetsdagar från
beställning
Tillägg för dragväg mer än 20 meter. Kostnad per
kärl och tömning
Om annat än brännbart avfall upptäcks i behållare
för brännbart avfall.

Container

Ink moms Exkl moms
Felsorteringsavgift

Om annat än brännbart avfall upptäcks i behållare
för brännbart avfall.

1 613

1290,40

kr/container

Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall
Grovavfall (skrymmande avfall) från hushåll, vitvaror, möbler etc och
trädgårdsavfall hämtas efter beställning till kundtjänst. Maxvikt för grovavfall
per kolli är 50 kg.
Trädgårdsavfall ska paketeras i säck eller buntas ihop i knippen om max 1,5
meters längd och max 30 kg.
Avfallet ska vara utställt vid farbar väg. Hämtningen sker enligt särskilt
körschema 12 gånger per år.
Latrin
Ink moms Exkl moms
Kärl inklusive
behandling och
hämtning

Kärl köps av Borab. Latrin hämtas vid fastighet
efter budning.

317

253,60
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Allmänna bestämmelser
Avfallshanteringen i kommunen regleras i Miljöbalken, Avfallsförordningen och i
Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Ovanåkers kommun.
För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering skall ägare av
fastighet inom kommunen betala avgifter enligt denna taxa.
Övriga tjänster
I de fall BORAB utför tjänster som ej finns upptagen i taxan, betalas avgift som BORAB fastställer.
Betalning
Avgiftsskyldighet gäller för samtliga fastighetsägare. Betalningsmottagare är
BORAB.
Fastighetsägaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för debitering. Vid
påträffande av fel uppgifter debiteras fastighetsägaren 3 år tillbaka i tiden enligt
preskriptionslagen.
Betalas debiterat belopp inte inom föreskriven tid, erläggs dröjsmålsränta enligt
6 § Räntelagen från räkningens förfallodag tills dess betalning sker. Utöver detta
tillkommer påminnelse‐ och inkassoavgifter.

Förändringar i abonnemang
Förändringar av löpande abonnemang skall anmälas till BORAB minst 1 månad i förväg.
Ändring av taxor och avgifter
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun.
BORABs styrelse äger rätt att årligen införa mindre justeringar av taxan.
BORABs styrelse äger rätt att årligen justera taxan enligt avfallsindex.
Angivna avgifter i taxan inkluderar lagstadgad mervärdesskatt samt lagstadgad
avfallsskatt. Vid eventuell justering av dessa skatter justeras taxan av BORABs
styrelse.
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