MISE AVFALLSTAXA 2019

MISE FÖRBUNDSSTÄMMA 27.11.2018

7.3 FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER
7.3.1 MINDRE FLERBOSTADSHUS MED FYRFACKSKÄRL
Avfallsavgift för byggnader som är registrerade som bostadsbyggnader med tre eller flera bostäder i
andra myndigheters register.
 bostäder med tre eller flera bostäder ska ha fullständig fastighetsnära sortering.
 byggnader där någon person finns folkbokförd räknas alltid som stadigvarande bostad.
Mindre bostadsbolag som har 8 fackssystemet betalar endast grundavgifter till Mise. Maximalt två
uppsättningar av tjänsten tillåts.
Mise Åttan i Mises regi kommer att införas till år 2020.
Avgiften betalas per bostad.
Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms, inom parentes exklusive moms.
Avfallsavgiftens grunddel för bostad
med 8 fack
Pris: 107 €/år till Mise (86,290)
Byggnadsägare beställer själv åttafackskärl av avfallsentreprenör. Tjänsten innebär hämtning av
brännbart avfall, kompost och sex återvinningsfraktioner.
Grunddel per lägenhet 107€. Rörlig del betalas till avfallsentreprenör.
7.3.2 FLERBOSTADSHUS MED FLERA KÄRL
Avfallsavgift för byggnader som är registrerade som bostadsbyggnader med tre eller flera bostäder i
andra myndigheters register.
 bostäder med tre eller flera bostäder ska ha fullständig fastighetsnära sortering.
 byggnader där någon person finns folkbokförd räknas alltid som stadigvarande bostad.
Fullständig fastighetsnära sortering menas i enlighet med 53 § renhållningsföreskrifterna insamling av
brännbart avfall, bioavfall och minst fem fraktioner för återvinningsmaterial. Om antal bostäder
överstiger fem bör avfallsinsamlingen ske i separata kärl.
Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms, inom parentes exklusive moms.
Avfallsavgiftens grunddel för fullständig sortering

Pris: 107 €/år till Mise (86,290)

Grundavgiften betalas per bostad/lägenhet.
Bioavfall
Ett visst antal matavfallspåsar per hushåll ingår i insamlingen av bioavfall från flerbostadshus. (ca 100
st). Matavfallspåsar kan beställas från Mise och hämtas från Misekontoret eller fås utkört mot särskild
avgift enligt prislista.
7.3.3 VERKSAMHETSKUNDER- FASTIGHETSNÄRA AVFALLSHÄMTNING
Verksamheter såsom skolor, daghem, kommunhus och övriga kommunala verksamheter och övriga
likställda verksamheter enligt kap 5 i avfallslagen ska ha fastighetsnära hämtning som ordnas av Mise.
För 2019 ordnas fastighetsnära hämtning i flerkärl och avgifterna följer rörliga avgifter i denna taxa.
Bioavfall
Ett visst antal matavfallspåsar ingår i insamlingen av bioavfall från verksamheter. Matavfallspåsar kan
beställas från Mise och hämtas från Misekontoret eller fås utkört mot särskild avgift enligt prislista.
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