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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
.

1.1.

Allmänt

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 §
miljöbalken. Avgifterna avser mottagning av avfall på Björshults
avfallsanläggning och innefattar mottagning, omlastning vidare transport till
behandlingsanläggning alternativt deponering.

1.2.

Taxa

Taxan är uppbyggd för att täcka kostnader för administration, omlastning,
borttransport och behandling av avfall samt övriga kringkostnader som
uppkommer i samband med hanteringen av avfall.

1.3.

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken,
avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken
samt renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering för Nyköpings
kommun.

1.4.

Ansvar för avfallslämnare

Med avfallslämnaren menas den som i praktiken transporterar in avfall till
Björshults avfallsanläggning och återvinningscentral för behandling,
omlastning eller annat omhändertagande.
Avfallslämnaren ansvarar för allt det avfall som den transporterar till
anläggningen. Avfallslämnaren ska vid leverans av avfall väl känna dess art och
sammansättning, för en korrekt klassificering med avseende på avfallstyp.
Avfallsanläggningens personal har dock utifrån sina bedömningar den
förbehållslösa rätten att själva göra den slutliga klassificeringen.
Avfallslämnaren är skyldig att följa gällande lokala bestämmelser samt
mottagningspersonalens direktiv och information, liksom hänvisningsskyltar och
andra skriftliga upplysningar. Avfallet ska tippas på anvisad plats.

1.5.

Felsorteringsavgift

Om otillåtet avfall lämnas, om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar och/eller
en felaktig klassning av avfallet har lämnats har Nyköpings kommun rätt att
debitera felsorteringsavgift.
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AVGIFTSDOKUMENT
Priser år 2018
Fraktion
Komposterbart park&trädgårdsavfall
Ris flisningsbart
Borrkaks för avvattning
Industriavfall
Oljeavfall
Lågradioaktivt Avfall
Gips
Deponirest från återvinningscentral
Rena Schaktmassor
Sandningssand
Orena schaktmassor
Hushållsavfall
Latrin
Grovavfall
Farligt avfall
Rötat slam från reningsverk
Avfall gatubrunnar
Resårmöbler
Trä/ RT
Bygg- & rivnings-avfall
Däck på Fälg
Avfall från sotning av skorsten
Aska & slagg till konstruktion
Avfall från koleldning
Elektronikskrot, ej producentansvar
Lysrör i tub, hanteringskostnad/tub
Hushållsavfall omlastning
Gallerrens från reningsverk
Saneringsavfall
Utsorterad deponirest byggavfall (deklaration krävs)
Utsorterad deponirest industriavfall (deklaration krävs)
Avfall från ved flis & torv
Asbestavfall
Gjuterisand
Brännbart avfall
Orent Trädgårdsavfall
Slaktavfall
Sand från reningsverk/ pumpstationer
Tryckimpregnerat trä

Pris kr/ton
311
311
311
1470
1870
1560
1500
1500
311
51
1050
840
170
1470
5300
225
780
1250
350
1459
0
1459
311
1250
8415
204 kr/tub
840
938
571
1142
1142
1250
1560
225
800
571
730
795
2080

Övriga tjänster
Hyra av tvätthall
Kortavgift
Felsorteringsavgift

500 kr/h
255 kr/st
2000 kr/lass

