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Kommunfullmäktige

Komplettera fastställd renhållningstaxa för 2012 med
taxa för insamling av matavfall
Förslag till beslut
Godkänna bifogad komplettering av gällande avfallstaxa bilaga 1, med taxa för insamling av
matavfall bilaga 2 att gälla fr.o.m. 2012-07-01

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Ny taxa för insamling av matavfall.

Bakgrund
Under år 2011 påbörjades arbetet på VA/Rh-enheten med att planera för hur ett framtida
insamlingssystem för matavfall skulle kunna se ut för hushåll och verksamheter i Värmdö
kommun.
Utifrån erfarenheter från andra kommuner planeras nu för ett insamlingssystem för utsorterat
matavfall i Värmdö med kärl, ett kärl för matavfall och ett kärl för brännbart.
Kärlet med matavfall kommer att köras till en biologisk behandlingsanläggning, och kärlet
med övrigt hushållsavfall kommer även fortsättningsvis att köras till Högdalens
förbränningsanläggning för att förbrännas. Båda kärlen kommer även fortsättningsvis att
hämtas av kommunens entreprenör.
Möjligheten att sortera ut matavfall kommer att vara frivillig, där varje invånare eller
verksamhet själva bestämmer om de vill delta eller inte.

Kontorets synpunkter
Under 2012 kommer fastigheter inom ett tidigare beslutat område i Hemmesta samt
verksamheter att få möjlighet att lämna sitt matavfall separerat från det brännbara avfallet.
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Tjänsteskrivelse
För de hushåll som väljer att börja sortera sitt matavfall föreslår VA och renhållningsenheten
att de får en lägre kostnad för tömning av sina kärl än vad de har idag och för de hushåll som
inte får möjlighet till matavfallsinsamling ligger kostnaden kvar på samma nivå som tidigare.
Att införa matavfallsinsamling i en kommun innebär att kostnaderna för insamling kommer
att öka. Då renhållningskollektivet för närvarande har ett fonderat överskott förslår VA och
renhållningsenheten att den ökade kostnaden tas från detta överskott.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Erland Thordarson, RH-ingenjör

Handlingar i ärendet
Nr

Bilägges/ bilägges ej

1

Handling
Gällande taxa 2012

2

Ny matavfalls taxa

bilägges

bilägges
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4
5
6

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef
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Majken Elfström
VA- och renhållningschef

