ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
BORLÄNGE KOMMUNS AVFALLSTAXA
Gäller från 1 januari 2019

sid 1 (4)

Vi gör nytta i din värld och din vardag
Vi ägs av Borlängeborna och finns tillgängliga dygnet runt.
Vi sköter el, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten, avfall,
gator, vägar och grönområden i hela stan. Tillgänglighet, stor hänsyn
till miljön och bra service till så låga priser som möjligt är vårt mål.

1.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms och gäller från 1 januari 2019.

1.1.

Allmänt
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljö- balken. Avgifterna
avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens
försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas.

1.2.

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. I
föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun anges bland annat hur avfall ska sorteras. Farligt
avfall får inte läggas i behållare för annat hushållsavfall eller annat avfall.

1.3.

Definitioner
Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.
Budning Beställning görs inför varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning.
Delat abonnemang innebär att två närliggande fastighetsinnehavare använder gemensam behållare efter
anmälan enligt föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun.
Enfamiljshushåll är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, utom fastigheter för fritidshus.
Begreppet omfattar exempelvis villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende. Fastigheter för
fritidshus som har behov av hämtning av avfall året runt ska räknas som enfamiljshushåll.
Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.
Flerfamiljshushåll är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Fritidshus är fastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt.
Grundavgift är avgift som finansierar kostnader för administration och planering samt kostnader för
återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, information och kundtjänst.
Hushåll är lägenhet för boende, i enfamiljshus, i flerbostadshus eller i fritidshus.
Kbm är förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och underjordsbehållare.
Kärlhyra och transportkostnad är avgift som i huvudsak finansierar hämtningskostnader såsom kostnader för bl.a. behållare, fordon, bränsle och löner samt omlastnings- och transportkostnader.
Matavfallsavgift är avgift som ska täcka kostnader för biologisk behandling.

Ministation är när fler än tre fastighetsinnehavare delar på en eller flera behållare för avfall.
Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis via arrende.
Rörlig abonnemangsavgift avser kärl och transportkostnader samt tömningsavgift.
Tömningsavgift ska täcka behandlingskostnader såsom kostnader för förbränning med energiutvinning.
Samfällighetsförening är en juridisk person. Medlemmarna är ägarna till de deltagande fastigheterna.
En samfällighetsförening, för ägande och skötsel av gemensamhetsanläggning för avfallshantering, träder
i fastighetsägarens ställe med avseende på betalningsansvar för avgifter enligt denna avfallstaxa.
Verksamheter är fastigheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall, exempelvis skolor,
förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar mm.
I övrigt gäller samma definitioner som i föreskrifter för avfallshantering i Borlänge kommun.
1.4.

Betalningsskyldig och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering, samt
beställa tilläggstjänster enligt denna avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. Avgiften ska
betalas till AB Borlänge Energi.
Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i
abonnemanget specificerade sättet.
Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från Renhållningen och fastighetsinnehavare, ställas till nyttjanderättshavare. Renhållningen kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om
fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren.

1.5.

Ägarbyte och ändring av abonnemang
Anmälan om uppsägning, ägarbyte eller byte av abonnemang ska vara AB Borlänge Energi tillhanda
senast 7 dagar innan förändringen kan träda i kraft.
Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska uppgifter enligt blankett för att kunna handläggas. Ingen förändring av abonnemang eller ägare medges retroaktivt.
Se föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun angående ansökan om uppehåll.

1.6.

Hämtningsområde
I Borlänge kommun finns ett hämtningsområden, enligt 15 § föreskrifter om avfallshantering i Borlänge
kommun.

1.7.

Grundavgift
Grundavgift ska betalas för samtliga fastigheter, d.v.s. för alla enfamiljshushåll, fritidshus, alla lägenheter i
flerfamiljshushåll och alla verksamheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall.

1.8.

Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning
Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens föreskrifter om avfallshantering
i Borlänge kommun.
Delat abonnemang och gemensam avfallslösning
När det finns samfällighetsförening, med ansvar för avfallshantering för fastigheterna, ställs faktura för
avfallshanteringen till föreningen.
När det inte finns samfällighetsförening eller annan gemensam fakturamottagare skickas faktura för
grundavgift, matavfallsavgift, tömningsavgift samt kärlhyra och transportkostnad till respektive fastighetsinnehavare. Tömningsavgift samt kärlhyra och transportkostnad för det abonnemang som väljs, delas
på antal bostäder som berörs.
Förutsättningar för delat abonnemang och gemensam avfallslösning regleras i 34 §, 35 § och 36 § i föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun.
Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall, avfall från små avloppsanläggningar och latrin
Vid uppehåll i tömning debiteras grundavgift under aktuell period. Vid uppehåll ska ingen hämtning av
något slags avfall ske från fastigheten under uppehållsperioden.

1.9.

Felsortering
Vid felsortering har AB Borlänge Energi rätt att debitera en felsorteringsavgift.
Om behållare för matavfall innehåller annat avfall än matavfall, har AB Borlänge Energi rätt att klassa
om allt avfall i behållaren till restavfall eller osorterat.
AB Borlänge Energi får ändra abonnemanget efter tre anmärkningar om felsortering inom tolv månader.
Abonnemang för osorterat avfall tillämpas tills kunden kommit tillrätta med problemet.

1.10. Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är
beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får AB
Borlänge Energi besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som
anges i 27 kap 5§ Miljöbalken.
Miljönämnden har möjlighet att ta ut en avgift för att behandla ansökningar gällande avfallshantering.
1.11. Indexreglering
Ändring av avgifter i denna avfallstaxa får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex
A12:1 MD. Förändringen räknas från indextalet för januari månad 2018, till indextalet för januari månad
innevarande år. Framräknade priser avrundas, där det är tillämpligt, till hela kronor för avgift inklusive
moms. Borlänge Energis styrelse fattar beslut om ifrågavarande höjning. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år.
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