FÖRFATTNINGSSAMLING
Utsändning nr 18 Avsnitt 1.21

Grästorps kommun

2015-01-01
Dnr 206/2014
RENHÅLLNINGSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN
Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 § 95, att gälla fr o m 1995-01-01.
Ändrad senast av kommunfullmäktige 2014-10-14 § 65, att gälla fr o m 2015-0101. För avgifterna enligt § 3, tillämpas indexjustering enligt avtal med
entreprenör.
Fastighetsägaren är betalningsansvarig för avgifter enligt denna taxa.
§ 1 Hushållsavfall
MOM 1, 26 tömningar/år
140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
660 l kärl

1 176 kr/år
1 849 kr/år
2 437 kr/år
5 463 kr/år

MOM 2, 13 tömningar/år
Förutsätter att avfallet komposteras och sorteras på ett godtagbart sätt.
Abonnenten kan endast välja 130 l kärlstorlek.
140 l kärl

832 kr/år

MOM 3, 11 tömningar/år, sommartömning 1 maj - 30 sept
i samband med ordinarie tömning
140 l kärl

832 kr/år

MOM 4, befrielse från tömning
kan beviljas av Miljö- och byggnämnden under förutsättning att allt avfall kan
hanteras på annat godkänt sätt, detta medför ej befrielse från grundavgift.
Grundavgift

525 kr/år

MOM 5, avgiftbefrielse
Full avgiftsbefrielse kan ges till helt obebodd fastighet, dock ej för kortare period
än 2 mån.
MOM 6, uppställningsplats för kärl
Kärl skall hämtningsdagen placeras så att avståndet till angöringsplats för
hämtningsfordon ej överstiger 6 m. I annat fall utgår tilläggsavgift med 2,50 kr (1)
för varje påbörjat 10- tal meter och hämtning (Trappsteg = 1 m, dörr 20 m). Efter
tömning återlämnas kärlet vid tomtgräns.
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§ 2 Latrin
Hämtas i samband med ordinarie sophämtning eller efter särskild budning.
Engångsbehållare tillhandahålles av entreprenören.
Hämtning i samband med ordinarie hämtning
Hämtning efter budning

225 kr/gång
430 kr/gång

§ 3 Slam från slutna tankar och slamavskiljare
MOM 1, tömning
Tömning sker en gång per år av kommunutsedd entreprenör. Dag för tömning
meddelas av entreprenören.
0-2,5 m3
2,5 - 6 m3
mer än 6 m3

625 kr/tömn
700 kr/tömn
+105 kr/m3 och tömn

MOM 2, slanglängd
Om slanglängd över 25 m erfordras utgår tillägg med 75 kr/10 m
MOM 3, extra arbete
För demontering av manluckor etc debiteras

380 kr/tim

MOM 4, sughöjd
Vid sughöjder som överstiger 6 m debiteras hyreskostnad för erf utrustning.
MOM 5, undantag
Undantag från ordinarie tömning kan beviljas av miljö- och byggnämnden.
§ 4 Schaktmassor
För schaktmassor som lämnas vid schakttippen
är avgiften

60 kr/m3

§ 5 Avfall som kan återvinnas
Privatpersoner inom Grästorps kommun som erlägger hushållsavfallstaxa lämnar
kostnadsfritt sorterat avfall (på ÅVC, Forshall) som kan hänföras till normalt
uppkommet avfall inom ett hushåll dvs vad man kan ta med sig när man flyttar.
Vanliga hushållssopor får ej lämnas här
Företag lämnar avfall enligt nedanstående taxa:
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Avfallsslag

Taxa
kr/m3
800
100
600
480
540
1400

Osorterat avfall (ej farlig avfall)
Träavfall
Impregnerat trä
Brännbart avfall
Ej brännbart avfall
Asbest
Kemprodukter (oljor, målarfärg, lösningsmedel
mm)
Elektronikavfall ej under producentansvar
Storlek upp till normal kyl/frys
Elektronikavfall ej under producentansvar
Större än normal kyl/frys
Farligt avfall
*debiteras till vid varje tidpunkt gällande självkostnadspris

Taxa
kr/ton
1600
200
1800
960
1000
1400
8 kr/kg
250 kr/st
700 kr st
*

§ 6 Moms
För samtliga angivna avgifter tillkommer gällande moms.
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