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Avfallstaxa
Heby kommun

Avfallstaxa Heby kommun
Antagen av Heby kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01
I den här Avfallstaxan hittar du kostnader för de vanligaste avfallsabonnemangen, extra tjänster och latrinkostnader. Fullständig Avfallstaxa finns på vår hemsida.

Allmänt
Kommunfullmäktige beslutar
Det är kommunfullmäktige i Heby kommun
som beslutar om avfallstaxan, samt kostnaden för hantering av slam och latrin. Det är
också kommunfullmäktige som beslutat att
basabonnemanget är abonnemang Källsortering med 190 l restavfall och 140 l matavfall
med tömning varannan vecka.
Taxorna är satta utifrån
följande huvudprinciper:
■ Abonnenterna ska få ökad valfrihet
■ Taxorna ska styra mot ökad
återvinning
■ Taxorna ska finansiera
verksamheten
Avfallstaxan
I avfallstaxan ingår en grundavgift och en
rörlig avgift. I grundavgiften ingår kostnad för bl a miljöskydd på avfallsstationer, administration och information. Den
rörliga avgiften påverkar du själv genom
val av abonnemang, storlek på kärl samt
hämtningsintervall.
I avgiften ingår kostnader för kärl, insamling av avfall, transport samt behandling av
avfall. Väljer du abonnemang Källsortering

ingår också påshållare samt bruna papperspåsar för matavfallet.
Fakturering
Det är VafabMiljö Kommunalförbund som
sköter fakturering av avfallstaxa och kostnad för latrin.
Avgifter ska betalas inom den tid som
anges i fakturan. Det är du som fastighetsägare som är betalningsansvarig.
Avgifterna anges inklusive moms.
Källsortering
Källsortering innebär att hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall ska källsorteras enligt följande:
Matavfall
Matavfall sorteras ut i en särskild brun papperspåse som är framtagen för att tåla fukt.
Matavfallet samlas in och transporteras till
Biogasanläggningen på Gryta avfallsanläggning i Västerås där det blir till biogas och
biogödsel. Biogasen används till miljövänligt fordonsbränsle och gödslet används vid
odling av mat.

I den här broschyren hittar du kostnad för din
avfallshantering samt kostnader för latrin.
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Restavfall
Restavfall är det avfall som återstår sedan
matavfallet, förpackningar samt farligt avfall sorterats ut. Restavfallet går till energiåtervinning.
Insamling av avfall
Insamling och transport av hushållens avfall,
slam och latrin sker genom VafabMiljö kommunalförbund eller antagen entreprenör.
Avfall med producentansvar
Producentansvar för förpackningar innebär
att insamling och återvinning av tidningar
och förpackningar av glas, papper,metall
och plast ska finaniseras av dem som importerar, tillverkar, fyller och säljer förpackningarna. Förpackningarna lämnas till
Återvinningsstationer eller till Återbruket.

Verksamhetsavfall
Har du större mängder verksamhetsavfall
avfall kan VafabMiljö hjälpa dig och ditt
företag att miljöanpassa er avfallshantering på ett sätt som är effektivt både för din
verksamhet och för miljön.

Farligt avfall
Farligt avfall är extra viktigt att det tas omhand på bästa miljöriktiga sätt för att inte
skada människor, djur och natur.
Mindre mängder farligt avfall kan du som
verksamhetsutövare lämna till Återbruket
om du har ett Återbrukskort.
För större mängder farligt avfall, rekommenderar vi dig att ta kontakt med VafabMiljö på telefon 021-39 35 20.
Exempel på farligt avfall är:
kemikalier, lösningsmedel, färgrester,
lysrör och batterier.
Dessa material tas om hand på bästa
miljövänliga sätt för att inte skada naturen.
Återbrukskort
Har du mindre mängder grovavfall kan du
lämna det till Återbruket om du har ett Återbrukskort.
Kontakt
Kontakta en av VafabMiljös säljare för
mer information om avfall från verksamheter samt för frågor om Återbrukskort på
telefon 021-39 35 20.
Läs också mer om avfallshantering
för företag på VafabMiljös hemsida,
www.vafabmiljo.se/foretag
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Där inget annat anges är priserna inklusive moms.

GRUNDAVGIFT
I grundavgiften ingår kostnader för miljöskydd på avfallsstationer,
administration och information men inte kostnad för Återbruken.

Avgifter per år:
Hushåll i flerbostadshus
Verksamheter

kr/år
kr/år

361
1 111

RÖRLIG AVGIFT
Avgifterna avser kostnaderna för kärl, tömning, transport och behandling.
I avgiften ingår även papperspåsar och påshållare för hushållens insamling
av matavfall.

Abonnemang Källsortering
Avgifter per år:

Restavfall
Hämtningsintervall
Varje vecka

Hämtningsintervall
Varannan vecka
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Antal hämtningar/år
52 ggr

Kärlvolym
Restavfall
190
370
660

kr/år
kr/år
kr/år

2 433
3 024
4 703

Antal hämtningar/år
26 ggr

Kärlvolym
Restavfall
190
370
660

kr/år
kr/år
kr/år

1 248
1 800
2 641

Matavfall
Hämtningsintervall
Varje vecka

Hämtningsintervall
Varannan vecka

Antal hämtningar/år
52 ggr

Kärlvolym
matavfall
140
240

kr/år
kr/år

1 541
3 160

Antal hämtningar/år
26 ggr

Kärlvolym
matavfall
140
240

kr/år
kr/år

771
2 021

Övriga tjänster
Avgifter:
Tjänst
Hämtning extra säck vid ordinarie tur
Budning, utanför ordinarie tur
Hämtning av kyl och frys
Felsorteringsavgift
Överfullt kärl

kr/kärl
kr/hämtning
kr/kolli
kr/hämtning
kr/hämtning

95
295
409
409
204
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