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Mottagare

Hållbarhetsutskottet

Revidering av taxa för avfallsavgifter
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
hållbarhetsutskottet för beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter avfallstaxa KSM
2021-847 antagen den 25 november 2021.
Kommunstyrelseförvaltningen

Elin Waltersson
Tf. Kommundirektör

Diarienummer

KSM 2022-362-450

Charlotta Klinth
Tf. Chef samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra
mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 §
ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad
avfallshantering främjas.
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2021 § 147, nu gällande
avfallstaxa.
Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångspunkter:

Handlingstyp

Sida

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-04-21

•

•
•
•

2 (4)

Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten
genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat.
Förberedelse för implementering av EU-direktivet som innebär att
matavfallsutsortering blir obligatoriskt 2024.
Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs
2023.
Indexreglering av avfallsentreprenader.

Enligt den senaste jämförelsen av avfallsavgifter som gjordes för Sveriges
kommuner samt Storstockholms, placerar sig Tyresö kommun på 95:e lägsta,
respektive 10:e lägsta.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra
mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 §
ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad
avfallshantering främjas.
Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångspunkter:
•

•
•
•
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Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten
genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat.
Förberedelse för implementering av EU-direktivet som innebär att
matavfallsutsortering blir obligatoriskt 2024.
Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs
2023.
Indexreglering av avfallsentreprenader.

Förändringar i förslaget till ny taxa för avfallsavgifter

Förslaget till taxa för avfallsavgifter innebär en generell avgiftshöjning med 5
procent för samtliga tjänster, såväl rörliga avgifter och grundavgifter.
Förändringar fritidshus

Antalet fritidshus har succesivt minskat under åren och 2021 fanns enbart 461
hushåll med den abonnemangsformen. Taxeförslaget innebär att
abonnemangsformen fritidshus utgår och ersätts med grundavgift för
helårsabonnemang, det innebär att grundavgiften kommer att uppgå till 1 063
kr/år istället för 491 kr/år. Helårsabonnemang innebär även att boende i
fritidshus har möjlighet att få avfall hämtat året runt, att de kan sortera ut

Handlingstyp

Sida

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-04-21

3 (4)
Diarienummer

KSM 2021-847

matavfall samt en hämtning av grovavfall i storsäck samt två stycken
hämtningar av elavfall ingår i abonnemanget. Grundavgiften fritidshus har
enbart inkluderat hämtning av restavfall under sommarperiod, förslaget
innebär att dessa kunder från och med 2023, erbjuds samma
abonnemangsform som permanentboende och att möjliggör utsortering av
matavfall som kommer att bli obligatoriskt inom hela EU 2024.
Prisexempel småhus

Enligt förslaget till ny taxa föreslås den totala kostnaden för avfallshämtning
uppgå till 2 219 kr/år (grundavgift 1 063 kr, rörlig avgift med 190 liters kärl
med 17 tömningar á 68 kr uppgår till 1 156 kr). Ju bättre ett hushåll är på att
sortera ut matavfall och förpackningar, desto mer sällan behöver kärlet
tömmas. I avfallstaxa 2022 uppgick samma tjänster till 2 108 kr/år.
Jämförelse av avfallsavgifter i Sverige

Sedan år 1996 ger Nils Holgerson-gruppen, med representanter från HSB
Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och
Bostadsrätterna, årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara
resa genom Sverige”. Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som
finns mellan Sveriges kommuner. Rapporten finns publicerad på
www.nilsholgersson.nu. I den senaste rapporten från 2021 som avser kostnader
för avfallshantering, placerade sig Tyresö kommun på plats 95 som mest
prisvärda kommun i Sverige (av 290 kommuner). Då det gäller ranking
avseende lägst kostnad för avfallshantering i Stockholms län, placerade sig
Tyresö kommun på plats 10 av 26 kommuner.
Delar av avfallstaxan som inte påverkas
Rättsorterat matavfall från hushåll föreslås fortsatt samlas in kostnadsfritt.
Finansiering
Avfallstaxan ska utgå från självkostnadsprincipen som innebär att kommunen
inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för
avfallshanteringen. Kommunen får inte göra någon vinst. Det framtagna
taxeförslaget bygger på en uppskattning gällande antalet abonnenter som väljer
att sortera ut matavfall. Matavfallsinsamling innebär både ökade kostnader och
minskade taxeintäkter, vilket medför att om fler väljer att sortera ut matavfall
kommer prognostiserat resultat förändras. Att tömningarna av matavfall är
kostnadsfri för hushållen trots att själva insamlingen och behandlingen är
förenad med kostnader, beror på att verksamheten finansieras främst av
avgifterna för insamling och behandling av restavfall.
Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10,
Samhällsbyggnad, enheten för avfall och kretslopp.

Handlingstyp

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-04-21

Bifogade handlingar
Prövning av barnens bästa
Avfallstaxa 2023

Sida

4 (4)
Diarienummer

KSM 2021-847

