Information från Växjö kommun

Bra att veta
om fakturan för
avfall och vatten

Du kan välja att betala din faktura med
autogiro och du kan få en e-faktura istället
för pappersfaktura.

Autogiro – bekväm
betalning för dig
Om du väljer att betala via autogiro så
skickas fakturan som vanligt till dig,
men betalningssumman dras automatiskt från ditt konto. Medgivande om
autogiro gör du enklast i din internetbank. Då behöver du inte fylla i och
skicka in någon blankett. Leta efter
”Växjö kommun - Avfall och vatten”
när du ansöker om autogiro hos din
internetbank.
Om du inte anmäler genom internetbanken kan du använda en pappersblankett. Blanketten finns på www.vaxjo.se/
avfall och hos kundtjänst för avfall och
vatten.
Din ansökan om autogiro gäller enbart
för avfall och vatten. För andra tjänster
från Växjö kommun krävs en särskild
ansökan av autogiro eller e-faktura.

e-faktura istället för
pappersfaktura
E-faktura är ett sätt att ta emot din faktura. Anmälan om e-faktura gör du via

din internetbank. Hos de flesta internetbanker kommer det upp ett meddelande om att du kan välja e-faktura.
Leta efter ”Växjö kommun - Avfall
och vatten” när du ansöker om
e-faktura hos din internetbank.
Du kan betala med autogiro även
om du väljer e-faktura.

Ett särskilt bankgiro
All betalning till Växjö kommun för
avfall och vatten skall göras till bankgironummer 357-1833. Det gäller
oavsett om det handlar om pappersfaktura, e-faktura eller autogiro.
Betalning för andra tjänster från
Växjö kommun ska göras till andra
bankgironummer.

Mer information
Blanketter, e-tjänster och information
om avfall, vatten och avlopp finns på
www.vaxjo.se/avfall och www.vaxjo.se/
vatten. Där kan du också logga in som
kund och se uppgifter om ditt abonnemang, hämtningsdagar och din
faktura.

Så här läser
du fakturan
A

Kontakta oss om du har frågor
om din faktura för avfall och
vatten.

B

Här står ditt kundnummer för
avfall och vatten. Ange ditt
kundnummer när du tar kontakt
med oss.

C

D

E

Här står den senaste avläsningen
av din vattenmätare. Du ska själv
läsa av din vattenmätare, vanligtvis
en gång per år och rapporterar
mätarställning på www.vaxjo.se/
vattenmatare. Du får också ett
kort för självavläsning med posten.
Glöm inte att läsa av din mätare
och rapportera till oss – det är
viktigt för att du ska få rätt avgift
på fakturan.
Här står din beräknade årsförbrukning och din preliminära
årskostnad för kommunalt vatten.
Den beräknade årsförbrukningen
baseras på tidigare avläsningar.
Vattenförbrukningen för perioden
räknas fram som skillnaden mellan
mätarställningarna. Mätarställningarna är antingen avlästa värden eller beräknade värden utifrån
tidigare förbrukning.

F

Här redovisas din vattenförbrukning för fakturaperioden.

G

Fast årsavgift för vatten.

H

Årspris dagvatten fastighet är hårdgjord yta á 0,8 kr/år och kvadratmeter.
Årspris dagvatten gata är tomtyta
(max 6 000 kvm) á 0,35 kr/år och
kvadratmeter

I
+
J

Hämtningsavgift för hushållsavfall.
Hämtningsavgiften bestäms av
storleken på din sopbehållare,
hur ofta avfallet hämtas och
avståndet fram till sopbehållaren.

K

Grundavgift för avfall, som är en
fast årsavgift per hushåll. Avgiften
används bland annat till återvinningscentraler och farligt avfall.

L

Använd detta bankgironummer
vid betalning för avfall och vatten.
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Har du frågor om din faktura?
Kontakta kundtjänst för avfall och vatten, telefon 0470-79 69 00
eller e-post avfallochvatten@vaxjo.se, för frågor om din faktura,
olika betalningsmöjligheter och för att anmäla ägarbyte.

Växjö kommun
Tekniska förvaltningen
Renhållningsavdelningen
Box 1222
351 12 Växjö

