Information om ny renhållningsförordning samt nya taxor
Kommunalfullmäktige antog den 15 december 2014 en ny renhållningsförordning och renhållningstaxa
som gäller från och med 1 januari 2015. Renhållningstaxan består av en fastavgift per kärl/år samt en
tömningsavgift per gång kärlet töms, se tabell nedan.

Taxa för hushållshämtning av avfall (inkl. moms)
Permanentbostad eller verksamhet

Fast avgift (kr per Rörlig avgift (kr
kärl)
per tömning)

140 liter

1400

56

240 liter

1400

96

370 liter

1400

124

450

95

Fritidsbostad
140 liter

För övriga renhållningsavgifter samt nya renhållningsförordningen i helhet se www.pajala.se
I kärlet skall enbart hushållsavfall läggas. Förpackningar, tidningar samt övrigt avfall med
producentansvar skall lämnas på återvinningsstationerna. Grovavfall samt miljöfarligt skall lämnas på
återvinningscentralerna. Tänk på att hushållsavfall inte får lämnas på återvinningscentralerna.
Kärlet skall vara uppställt enligt renhållarens villkor vid tömning. Vid förändrad uppställningsplats
samt ändringar i renhållningsturen informeras berörda kunder.
Kärlstorlekarna 80 och 660 liters kommer att utgå och ersätts med 140 respektive 370 liters kärl,
utbytet sker av arbetsmiljö och rationalitets skäl.
Utbyte av 80 liters kärlen kommer preliminärt att påbörjas v.13 och utförs i samband med ordinarie
renhållningsturer. Ställ ut ditt kärl på ordinarie tömningsdag och låt sedan det stå ute tills det är bytt.
Kärlstorleken 660 liter kommer att fasas ut succesivt.

För mer information se hemsidan www.pajala.se
eller kontakta oss på tfn: 0978-120 00 (växel) eller e-posta: kommunalteknik@kommun.pajala.se

Information om nya taxor inom vatten och avlopp
Taxan för vatten och avlopp kommer att höjas 5 % årligen i tre år enligt beslut i kommunfullmäktige
2014-12-15§47. Därefter kommer indexreglering att ske årligen.

Även taxorna för tekniska tjänster har reviderats enligt nedan:

Spolbil (mindre) med
förare, max 6 tim

Vardagar

Övertid

07:00-15:40

15:40-17:40

1 620

3 061

Kvalificerad
övertid
17:40-07:00
3 737
Kostnad för

Upptining av frusna VAledningar, max 4 tim

eltining utförd av
1 536

2 438

3 114

entreprenör
tillkommer på
separat faktura.

Avstängning/Öppning av
vattenventil, planerad
Avstängning/Öppning av
vattenventil, akut
Montering/demontering
strypbricka vattenmätare
Undersökning av
vattenmätare

Arbetet ska
768

-

-

dagar i förväg
1 151

1 828

2 335

768

1 218

1 558

768

1 218

1 558

768

1218

1558

Byte av skadad
vattenmätare,
mätarkostnad tillkommer
Bomkörning,
jobb kan ej genomföras

beställas minst 5

Taxa enligt beställt jobb

