Sveitarfélagið Norðurþing Ketilsbraut 7 – 9 640 Húsavík
Gjaldskrá fyrir sorpförgun í Norðurþingi tímabilið 01.01.16 til 31.12.16
Framkvæmdanefnd Norðurþings hefur samþykkt eftirfarandi gjaldskrá fyrir tímabilið 01.01.16 til
31.12.16 . Vakin er athygli á að tekið er upp vigtargjald í móttökustöð á Húsavík og að íbúar þurfa að
greiða samkvæmt vigt fyrir úrgang sem fellur til vegna nýbygginga sem og endurbóta á og við
húsnæði, s.s. innréttingar, gólfefni, pallaefni, þakefni, múrbrot og flísar.

Gjaldskrá á móttökustöð
Húsavík Víðimóum 2.
Gjaldflokkar

Gjald án vsk.

Gjald með vsk.

kr/kg

kr/kg

Almennur heimilisúrgangur í
urðun (sveitarfélög)

52,02

64,50

Almennur rekstrarúrgangur í
urðun (fyrirtæki)

44,90

55,68

Blandaður grófur úrgangur
sem þarfnast frekari
flokkunar í stöð

67,35

83,51

Lífrænn úrgangur í Moltu
(CAT 3)

35,63

44,18

Lífrænn úrgangur í urðun
(CAT 1)

40,28

49,95

Timbur (málað, ómálað)

44,90

55,68

Úrgangur frá heimilum vegna
endurbóta á og við húsnæði
eða vegna nýbygginga

44,90

55,68

Málmar

6,00

7,44

Gler, flísar, postulín o.þ.h.

13,79

17,10

Sóttmengað

157,26

195,00

Önnur gjöld:
Vigtargjald

1.250

1.550

Vigtargjaldgjald utan
opnunartíma

6.030

7.477

Tímagjald á lyftara, dagvinna

8.500

10.540

Tímagjald starfsmanns,
dagvinna

2.624

3.254

Lágmarksgjald vegna
flokkunar úr járnagámum

22.248

27.588

Tekið er á móti eftirfarandi endurvinnsluefnum í móttökustöð Sorpsamlagsins án gjalds: bylgjupappi,
sléttur pappi, fernur, glært umbúðaplast, heyrúlluplast (hreint, engin bönd eða net), stórsekkir
(hreinir), raf- og rafeindatæki, rafgeymar, rafhlöður, ljósaperur.
Helstu
spilliefni,
gjaldskyld –
gjaldskrá
þjónustuaðila
Úrgangstegund

Eyðing greidd
af úrgangshafa

Gjald án vsk kr/kg

Gjald með vsk kr/kg

Spilliefni með
úrvinnslugjaldi

Nei

0

0

Olíumengaður
jarðvergur

Já

95,62

118,56

Spilliefni án
úrvinnslugjalds

Já

226,48

280,84

Ýmsar sýrur og
basar

Já

464,00

575,36

PCB mengað og álíka

Já

Asbest

Já

Hafa samband við
Íslenska gámafélagið
Hafa samband við
Íslenska gámafélagið

Rekstaraðilar eru beðnir um að hafa samband við starfsmenn Íslanska gámafélagsins
varðandi flokkun spilliefna, skil og gjaldskyldu.
F.h framkvæmda- og hafnanefndar Norðurþings 2016
Pétur Vopni Sigurðsson, framkvæmda- og þjónustufulltrúi

