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Revidering av Värmdö kommuns renhållningstaxa avseende
matavfall
Förslag till beslut
Förslaget till reviderad taxa antas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Vid Kommunfullmäktige 2013-10-02 då drift och investeringsbudgeten för 2014 samt
ramar för 2015-2016 antogs beslutades även att:
”Renhållningstaxan sänks med 5% 2014. Nämnden ges i uppdrag att under hösten 2013
återkomma med förslag till förändrad taxa innebärande att den fasta delen blir ca 50%
lägre för den som sorterar sitt matavfall än för den som inte gör detta. Tömningstaxan
förändras inte. Ändringen ska gälla från den 1 januari 2014.
VA och-renhållningsenheten har tagit fram ett förslag på ny taxa enligt detta uppdrag
Ekonomiska konsekvenser

Förutsättningen för förslag till ny taxa har varit att det ekonomiska resultatet för 2014
blir så kostnadsneutralt som möjligt. Man bör dock vara medveten om att förutse vad
denna åtgärd får för ekonomiska konsekvenser är mycket svårt.
I förslaget till taxa har föreslagits att öka den fasta delen för de som inte samlar in
matavfall med 5% och att de som sorterar matavfall får 50% lägre fast avgift än de som
inte sorterar. Den rörliga delen föreslås sänkas med 5% i förhållande till
renhållningstaxan för 2013
Konsekvenser för miljön

Att sortera ut matavfall och använda denna produkt för tillverkning av biogas är av stor
betydelse för miljön.
Det är även ett av regeringens och kommuns miljömål.
Den negativa effekt som kan uppkomma av att ge de som sorterar matavfall en så stor
ekonomisk fördel är att det kan finans medborgare som ansluter sig till tjänsten för att
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den är så ekonomiskt fördelaktig men väljer att inte sortera, det finns även en risk att
medborgarna sorterar fel vilket kan få till följd att produkten inte kan användas för att
producera biogas utan blir restavfall.
Konsekvenser för medborgarna

Att ge denna ekonomiska fördel för de av våra medborgare som sorterar matavfall
gynnar denna kategori. För de som väljer att inte ansluta sig till denna tjänst blir
konsekvensen en höjning av dan fasta avgiften på 5%.
Även för de som bor i skärgården och inte kan nyttja denna tjänst innebär det en höjning
på 5%.
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