
Prisblad 2022
Priserna gäller från 1 februari 2022

Nodra är det kommunala bolaget med ansvar för avfallshantering, 
vatten och avlopp samt bredband i Norrköping. 

Affärsområdena avfall och VA drivs enligt självkostnadsprincipen vilket 
innebär att intäkterna ska matcha kostnaderna. Intäkterna kommer in 
till bolaget via avgifter och regleras i respektive taxa, som beslutas av 
Norrköpings kommuns kommunfullmäktige.

Affärsområde bredband drivs på helt affärsmässiga grunder i 
konkurrens med andra aktörer på marknaden.

Nodra erbjuder vissa tjänster inom avfall och VA som inte är en del 
av det kommunala ansvaret och som inte regleras i taxorna. Vi kallar 
dem sidoordnade tjänster och det är främst tjänster som riktar sig till 
företag och där Nodra är en aktör bland flera på marknaden.

Priser för Nodras tjänster inom bredband samt sidoordnat inom avfall 
och VA finns reglerade i detta prisblad.
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Avfall 
Lämna avfall på Returpunkter
Grovavfall samt bygg- och rivningsavfall från verksamheter kan lämnas på Nodras Returpunkter  
mot en avgift. Avgiften betalas genom att köpa ett stämpelkort som berättigar till 10 besök. 

Villkor för avlämning:
• Skyltning och personalens instruktioner ska alltid följas
• Max 3 m3/besök
• Farligt avfall från verksamheter tas ej emot
• Matavfall och restavfall som ska hämtas vid fastighet tas ej emot

Tjänst Kostnad (exkl moms)

Stämpelkort med 10 besök 3 200

Bredband
Avgift för ny anslutning av fiber

Tjänst Kostnad (inkl moms)

Anslutning till villa 19 000

Anslutning via fiberförening, aktiv anslutning * 9 900

Anslutning via fiberförening, passiv anslutning * 1 900

Anslutning via fiberförening, passiv till a anslutning * 9 900

Anslutning företag * 14 900

Anslutning flerbostadshus * 14 900

Anslutning per lägenhet i flerbostadshus 4 875

*   Kostnad tillkommer för grävning på sträckan från stamnätet till fastigheten

Avgift vid efteranslutning av fiber

Tjänst Kostnad (inkl moms)

Efteranslutning till villa 29 000

Efteranslutning via fiberförening, aktiv anslutning * 29 000

* Kostnad tillkommer för grävning mellan tomtgräns och till den anslutningspunkt som är utsedd 
av Nodra
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Vatten och avlopp
Tekniskt vatten via vattenkiosk
Du lånar nyckel till vattenkiosken och betalar för vattnet du tankar. 

Kostnad (exkl moms)

Vattenförbrukning, kr/m3 25

Skadad eller borttappad nyckel 500 

Hyra av mätarrör 
Du betalar en hyra för mätarröret samt en kostnad för vattnet du använder. Varje påbörjat dygn 
faktureras. 

Kostnad (exkl moms)

Vattenförbrukning, kr/m3 25 

Hyra första dygnet 2 500

Hyra per dygn efter första dygnet, varje påbörjat dygn 
faktureras

100 

Hyra vattentank
Vi har två typer av vattentankar för uthyrning: Combotank på 1 m³ och Växelflakstank 13 m³. 
 Varje påbörjad månad eller dygn faktureras. 

Combotank 1 m³ Kostnad (inkl moms)

Hyra av Combo exkl säck, kr/månad 500

Säck med vatten till Combo, kr/st 650

Växelflakstank 13 m³ Kostnad (inkl moms)

Startavgift 5 000

Hyra per dygn, inkl vatten och fri påfyllning. 200
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Särskild reningsavgift vid extra  
föroreningsmängd
Den särskilda reningsavgiften debiteras utöver den ordinarie spillvatten-
avgiften. Särskild reningsavgift debiteras för nedanstående parametrar. 

Den särskilda reningsavgiften debiteras ej samtidigt som BOD₇ och SS. 
Avgiften för BOD₇ reduceras med 30 procent om processavloppsvatten 
avleds mer än 16 timmar per dygn. 

Debiteringen sker kvartalsvis och grundas på företagets officiella kontroll-
program. Om kontrollprogram saknas eller uppgifter för aktuella para-
metrar inte ingår i kontrollprogrammet måste företaget utföra erfoderlig 
provtagning. 

Tjänst Kostnad kr/m3  (exkl moms)

Spillvattenavgift 11,74

Parameter Gräns för debitering mg/l Kostnad kr/kg (exkl moms)

Suspenderade ämnen (SS) 350 2,75

Organiskt material (BOD7) 300 4,58

Fosfor (P) 11 36,61

Kväve (N) 50 36,61

Avgift för separat avlämnade fraktioner 

Tjänst Kostnad kr/ton (exkl moms)

Externslam 208

Matavfall 120 

Hyra av antennplatser
Kostnad för hyra av antennplatser tas ut enligt offert.
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Fast avgift för sprinkleranslutning
En årlig fast avgift tas ut för alla sprinkleranslutningar. Anslutningsavgift 
tas ut enligt offert. 

Dimension Fast avgift/år (inkl moms)

100 mm 11 024

150 mm 19 348

200 mm 27 090

250 mm 29 985

300 mm 32 892


