
Avgifter för:
Avfallshantering
Vatten och avlopp
Slamtömning

Mora  2023
För ett hållbart liv – tillsammans



HELÅR permanentbostad                       per år

Grundavgift, helår 1 320 kr

Restavfall, var 4:e vecka 1090 kr

Restavfall, var 8:e vecka 440 kr

Matavfall, var 14:e dag 840 kr

Summa per år: var 4:e vecka 3 250 kr

Gemensamt hämtställe restavfall 750 kr

Gemensamt hämtställe matavfall 440 kr

TILLÄGGSTJÄNSTER  betalas per tillfälle

Extra säck, ordinarie tur    120 kr

Felsorteringsavg. per kärl/tillfälle    350 kr

FRITIDSHUS
Grundavgift, fritid 870 kr

Restavfall, var 4:e vecka 690 kr

Restavfall, var 8:e vecka 270 kr

Matavfall, var 14:e dag 440 kr

Summa per år: var 4:e vecka 2 000 kr

Gemensamt hämtställe restavfall 570 kr

Gemensamt hämtställe matavfall 230 kr

Avfall
Priser inkl. moms Priser inkl. moms

Avfallsavgiften består av grund
avgift, hämtningsavgift och 
eventuella tilläggstjänster.

Grundavgiften täcker kostnaden för:
kommunens återvinningscentraler, hantering av 
farligt avfall, fjärrtransport och behandling av 
grovavfall, avfallsplanering, uppföljning, admi
nistration, information och kundservice.

Hämtningsavgiften täcker kostnaden för:  
insamling, fjärrtransport och behandling av 
mat och restavfall samt kostnader för kärl och 
papperspåsar.

Uppehåll i hämtning
Vid uppehåll i hämtning betalas endast 
grundavgift.

Egen kompost
Vid egen hemkompostering av matavfall  
betalas grund avgift och hämtning av  
restavfall.

Gemensam behållare
Delar du kärl med närboende, betalar båda 
varsin grundavgift, men ni betalar bara en 
hämtningsavgift.

TÖMNING FRITIDSHUS  
I fritidshusabonnemang ingår tömning av restavfall 7 
gånger per och år och av matavfall 13 gånger per år. Har 
du tömning av restavfall var 8:e vecka (istället för var 4:e 
vecka) ingår tömning 4 gånger per år. 

Ställ fram kärlen på valfria hämtdagar enligt 
hämtschemat.



             
EXEMPEL: villa i Mora ansluten till vatten-, 
spill- och dagvatten.
(Beräknat på ex. 1200 m2 tomtyta, 1 lgh)

Anläggningsavgift (engångsavgift)
148 600+26 300+55 200=230 100 kr

Brukningsavgift med mätning (årlig avgift)
(ex beräknat på 150 m3/ år)
3 250+1 380+(150x17,50)=7 255 kr

ANLÄGGNINGSAVGIFT
En avgift avseende upprättande
och framdragande 

148 600 kr

Avgift per lägenhet 26 300 kr

Avgift per m2 – tomtyta 46 kr

BRUKNINGSAVGIFT
En fast avgift per år 3 250 kr

En avgift per lägenhet per år 1 380 kr

En avgift – vatten per m3                   17,50 kr

Bostadshus utan mätning:

En lägenhet, 2 pers 6 380 kr

En lägenhet, 4 pers 8 130 kr

För fastighet som jämställs med
bostadsfastighet erläggs en lägen
hetsavgift per varje påbörjad  
500 m2 bruttoarea:

1 380 kr

Vatten
Priser inkl. moms Priser inkl. moms

Beskrivning av VAavgifter 

Fastighetsägare som nyttjar kommunens
allmänna vatten och avloppsanläggning
betalar avgifter enligt gällande VAtaxa.

Anläggningsavgift
Är en engångsavgift som tas ut när en fastighet 
ansluter till den allmänna VAanläggningen. 
Avgiften kan tas också ut om en redan ansluten 
fastighet bygger till och/eller bygger om.

Brukningsavgift
Är en årlig avgift som täcker kostnader för  
underhåll av ledningsnät, vattenverk och  
reningsverk samt administration och planering. 
Brukningsavgiften består av fasta avgifter för 
fastighet och lägenhetsantal samt en rörlig avgift 
som baseras på den mängd vatten som förbrukas 
på fastigheten enligt avläsning av vattenmätare 
alternativt en fastställd årsförbrukning.

Vattenmätare (äldre vinghjulsmätare)
Vattenförbrukningen mäts i första hand 
med vattenmätare som avläses en gång per 
år av kunden. Avgiften baseras på före 
gående års förbrukning (m3). För fastighet 
utan mätning används en fastställd mängd 
förbrukat vatten. En vattenmätare ingår i 
abonnemanget och byts ut vart tionde år. 
Extra mätare debiteras enligt taxa.

Fullständig taxa?  Läs mer på nodava.se  |  För papperskopia ring kundstöd 02055 27 00



 :

Slam

HÄMTNINGSAVGIFT
Tömning, ordinarie tur 1 770 kr

Tömning, ej ordinarie tur
tillägg inom 7 dagar 480 kr

Akuttömning
tillägg inom 8 timmar 820 kr

Bomkörning
då tömning ej kan ske på grund av  
exempelvis hinder

820 kr

I avgiften ingår behandling av slammet. Vid tömning 
av tank större än 6 m3  tillkommer 260 kr/m3. 

LATRIN
Latrinkärl inkl. behandling 350 kr

Priser inkl. moms Priser inkl. moms

Ordinarie öppettider  2023 
Mora återvinningscentral
För hushållens avfall (Vattumyrsvägen 1)

PreZeros återvinningscentral Myran
För företag och verksamheter

NODAVA AB
Post: Box 100, 794 22 Orsa
Besök: Parkgatan 4, Orsa
EPost: info@nodava.se

Information om din faktura.
Fakturering för avfallshantering och 
VAtjänster sker sex gånger per år. Vid 
utebliven betalning skickas en skriftlig 
betalningspåminnelse. I enlighet med lagen 
om inkassokostnader m.m. tas ersättning ut 
enligt vid tid gällande förordning. 

Ansök om autogiro för säkrare betalning!
Skaffa E-faktura anmäl via din internetbank!
Autogiro + E-faktura  Det går utmärkt att 
kombinera autogiro med Efaktura.

Fullständig taxa  
och hämtningsdagar: 
www.nodava.se 

 
Kundstöd tel:

020-55 27 00

Måndag: kl 10:00–19:00
Tisdag: kl 10:0017:00 
Onsdag: kl 10:00–17:00
Torsdag: kl 10:00–19:00
Fredag: Stängt (1 maj30 sep kl 10:00–
14:00)
Lördag: kl 10:00–14:00

Måndagfredag 
Förmiddag kl. 07:3009:30 
Eftermiddag kl. 13:3015:30

Stängt röda dagar

OBS! Stängt röda dagar samt nyårs, jul, 
trettondags, påsk, och midsommarafton. 
Stängt från kl 16 dag före röd dag, samt 
dag före midsommar, jul och nyårsafton.

Särskild behållare för latrin från torrtoalett hämtas 
och lämnas av kunden på kommunens återvinnings
centraler. Fakturering sker i efterskott.


