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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR FAGERSTA KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige (KF) att gälla fr o m 2017-01-01.

ALLMÄNT
Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap §§ 4-6 Miljöbalken får uttagas av kommunen för
täckande av kostnader avseende insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall. De villkor som gäller i kommunen framgår av denna taxa samt gällande
renhållningsordning för Fagersta kommun.
Fastigheter i Fagersta kommun, som inte erhållit dispens, ska vara ansluten till kommunal
renhållning i den omfattning som anges i kommunens renhållningsordning.
I de fall fastighetsinnehavare med stöd av miljöbalken begär hämtning utöver vad som åläggs
kommunen i renhållningsordningen, prövas detta av Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK).
AVGIFTER
Avgiftsskyldig enligt denna taxa är den som anlitar eller har skyldighet att anlita kommunen för
omhändertagande av avfall. Fastighetsägare är avgiftsskyldiga. Debitering av avgifter utförs av
NVK.
TAXEINDELNING
Taxan är indelad i:
• fast avgift – beror på det typ av boende som avses
• rörlig avgift – beror på val av abonnemang
• Tilläggsavgifter
• Slam och latrin
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BEFRIELSE FRÅN HÄMTNING AV KÖKSAVFALL OCH UPPEHÅLL I
HÄMTNING AV KÖKSAVFALL
Vid befrielse eller uppehåll i hämtning av köksavfall utgår fast avgift.

DELAT KÄRL
Grannar (närboende) kan dela abonnemang vilket innebär att de måste välja samma
abonnemang. Varje hushåll betalar fast avgift (grundavgift) och delar på den rörliga avgiften
(hämtningsavgiften). Ansökan skall göras till NVK.

LATRIN
Från fritidshus utförs hämtning minst en gång per månad under maj till september. I avgifterna
ingår kostnad för kärl, och slutligt omhändertagande.

SLAM
Tömning av enskilda avloppsanläggningar sker minst en gång per år.
För de fastigheter som har både slamavskiljare och sluten tank utgår avgift för en anläggning.
Avgifterna är uppdelade på tankstorlekarna 0 - 3 m³, 3 - 6 m³ och större än 6 m³.
Avgifterna är baserade på att anläggningarna är lätt åtkomliga samt att tömning skett
kontinuerligt med ett års intervall. Skulle så inte vara fallet och orsakas kommunen härigenom
merkostnader, skall fastighetsinnehavaren ersätta merkostnaderna.
Fastighetsinnehavaren skall betala avgift efter abonnemang enligt avgiftsbilagan, lika för
permanentbostäder och fritidsbostäder.
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