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Avfallstaxa

Hallstahammars kommun

Avfallstaxa Hallstahammars kommun
Antagen av Hallstahammars kommunfullmäktige.
Avfallstaxan gäller från 2018-05-01

Allmänt
I den här Avfallstaxan hittar du kostnad
för de vanligaste avfallsabonnemangen,
extra tjänster samt latrin och slamkostnader. Fullständig Avfallstaxa finns på
vår hemsida.
I avfallstaxan ingår en fast årsavgift och en
rörlig avgift. I årsavgiften ingår kostnad för
administration, information och planering.
Ingår gör också kostnaden för Återbruket
där hushållen lämnar grovavfall, farligt
avfall samt elavfall.
Den rörliga avgiften påverkar du själv genom ditt val av abonnemang, vilken storlek
på kärl du väljer samt vilken hämtningsintervall du väljer.
I avgiften ingår kostnader för kärl, insamling av avfall, transport och behandling.
Väljer du abonnemang Källsortering ingår
också påshållare samt bruna papperspåsar
för matavfallet.
Information om latrin hittar du på sid 6
och information om slam på sidan 7.
Fakturering
Det är VafabMiljö Kommunalförbund som
sköter fakturering av avfallstaxa och kostnad för latrin och slam.
Avgifter ska betalas inom den tid som
anges i fakturan. Det är du som fastighetsägare som är avgiftsskyldig.
Avgifterna anges inklusive moms.
Om fakturan inte betalas inom angiven
tid, debiteras en påminnelseavgift på nästa
faktura.

Kommunfullmäktige beslutar
Det är kommunfullmäktige i Hallstahammar
som beslutar om avfallstaxan, samt kostnaden för hantering av latrin. Det är också
kommunfullmäktige som beslutat av avfallet
ska källsorteras för att miljön ska belastas
på minsta möjliga sätt.
Taxorna är satta utifrån följande huvudprinciper:
■ Abonnenterna ska få ökad valfrihet
■ Taxorna ska styra mot ökad
återvinning
■ Taxorna ska finansiera
verksamheten
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 och slam.
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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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FAST AVGIFT
I den fasta avgiften ingår kostnader för bland annat Återbruken,
miljöskydd på avfallsstationerna samt administration och information.
Avgifter per år:
Inkl moms
Per Lägenhet i flerfamiljshus
Verksamhet

Kr/ år
Kr/ kärl

809
389

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
dragavstånd 0-10 m
Varannan vecka
Varannan vecka
Varannan vecka
Varannan vecka
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Antal hämtningar/
år
26 ggr
26 ggr
26 ggr
26 ggr

Varannan vecka

26 ggr

Varannan vecka

26 ggr

Varje vecka
Varje vecka
Varje vecka
Varje vecka
2 gånger i veckan
2 gånger i veckan

52 ggr
52 ggr
52 ggr
52 ggr
104 ggr
104 ggr

Kärlvolym
(per kärl)
140
240
370
660
Markbehållare
1x3 kbm
Markbehållare
1x5 kbm
140
240
370
660
140
240

Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år

Inkl
moms
926
1 081
1 310
1 574

Kr/år

7 554

Kr/år

12 590

Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år

993
1 700
2 621
3 148
1 984
3 400

Matavfall
Hämtningsintervall
dragavstånd 0-10 m
Varannan vecka
Varannan vecka
Varje vecka
Varje vecka
2 gånger i veckan
2 gånger i veckan
3 gånger i veckan

Antal hämtningar/
år
26 ggr
26 ggr
52 ggr
52 ggr
104 ggr
104 ggr
156 ggr

Kärlvolym
(per kärl)
140
240
140
240
140
240
240

Hämtningsintervall
Antal hämtningar/
dragavstånd 11-30 m
år
Varannan vecka
26 ggr
Varannan vecka
26 ggr
Varje vecka
52 ggr
Varje vecka
52 ggr
2 gånger i veckan
104 ggr

Kärlvolym
(per kärl)
140
240
140
240
240

Inkl moms
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år

693
870
1 385
1 739
2 770
3 474
5 219
Inkl moms

Kr/ år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år

989
1 166
1 981
2 330
4 658

Abonnemang Osorterat
Avgifter per år:
Hämtningsintervall
dragavstånd 0-10 m

Antal hämtningar/
år

Kärlvolym
(per kärl)

Varannan vecka

26 ggr

Varje vecka

52 ggr

140
240
370
660
140
240
370
660

Inkl moms
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år

2 154
2 764
3 333
4 458
4 293
5 523
6 674
8 898
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Övriga tjänster
Avgifter:
Tjänst
Inkl moms
460

Extra tömning under ordinarie tur (restavfall)

Kr/gång

Felsorteringsavgift

Kr/behållare

344

Fettavskiljare 1,0 kbm
Fettavskiljare 1,5 kbm

Kr/hämtning
Kr/hämtning

Inkl moms
1 806
2 426

Fettavskiljare 1,8 kbm
Fettavskiljare 2,0 kbm
Fettavskiljare 2,2 kbm
Fettavskiljare 2,5 kbm
Fettavskiljare 3,0 kbm

Kr/hämtning
Kr/hämtning
Kr/hämtning
Kr/hämtning
Kr/hämtning

2 800
3 048
3 296
3 669
4 289

Fettavskiljare 3,5 kbm
Fettavskiljare 5,0 kbm
Fettavskiljare 6,0 kbm

Kr/hämtning
Kr/hämtning
Kr/hämning

4 910
6 773
8 014

Fettavskiljare
Avgifter:
Ordinarie tömning
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Slam
Alla slutna tankar och slamavskiljare vid
enskilda avloppsanläggningar måste tömmas minst en gång per år. Tömningen ska
ske genom upphandlad entreprenör och
faktureras enligt den taxa som kommunfullmäktige antagit, se tabellen nedan ”Avgifter
slamtömning”.
Är fastigheten obebodd under minst ett
kalenderår kan du ansöka om uppehåll i
tömning. Ansökningsblankett finns på vår
hemsida. Du kan också kontakta vår Kundservice för att få en blankett hemskickad.
När töms tanken?
Regelbunden tömning innebär att tanken
töms enligt ett regelbundet intervall, från
en gång per år upp till flera gånger per
vecka. Budning innebär att du kontaktar
vår kundservice när du vill att tanken ska
tömmas.
Observera att slamavskiljare och slutna
tankar måste tömmas minst en gång per år.
Tänk på att samordna årstömningen av
slamavskiljaren och den slutna tanken så
att du undviker att de töms vid två olika
tillfällen.

Avgifterna
Avgifterna inkluderar alla arbetsmoment
vid hämtningen inklusive behandling.
Avgift för regelbunden tömning tillämpas
när tömningen ingår i planerad körtur, dvs
tömningsbehov och intervall har fastställts
i förväg.
De avgifter som anges för regelbunden
tömning och budning avser fasta priser
per hämtningsställe och hämtningstillfälle
om tankvolymen är högst 6 kbm och avståndet från bilen till slambrunnen är
högst 40 meter.
Vid ändring av intervall med mera tas en
ändringsavgift ut.
Information om fakturor
Om ni har en gemensam anläggning kan
vi dela upp avgiften i lika stora delar och
skicka en faktura till varje fastighetsinnehavare. Blankett finns på hemsidan eller
beställs via Kundservice.
Kontakt
Vill du veta mer om detta eller om du har
andra frågor om kontakta vår kundservice.

Information om tömning
Vid beställning av extra tömning och frågor
om tömning kontakta vår kundservice.
Avgifter slamtömning:
Tjänst
Inkl moms
Schemalagd tömning
Budad tömning

Kr/brunn
Kr/brunn

670
908

Slambehandling
Högtrycksspolning
Akut slamtömning
Slamtömning 2, 0 kbm
Slamtömning 5,0 kbm

Kr/kbm
Kr/gång
Kr/tim
Kr/brunn o hushåll, 2 hh delar brunn
Kr/brunn o hushåll, 2 hh delar brunn

41
933
1 050
376
439

Slamtömning 6,0 kbm
Mottagningsavgift

Kr/brunn o hushåll, 3 hh delar brunn
Kr/kbm

306
41
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