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Bakgrund
På Stockholms återvinningscentraler (ÅVC) kan privatpersoner utan extra avgift (det ingår i
grundavgiften i stadens avfallstaxa) lämna grovavfall, farligt avfall och material till återbruk.
Företag och verksamheter får även mot betalning lämna grovavfall, dock ej farligt avfall,
utifrån det regelverk som bolaget har beslutat om.
På två av ÅVC:erna, Lövsta och Vantör, kan företagen betala för 1, 3 alternativt 10 besök till
en kostnad av mellan 350-400 kr per besök genom direktbetalning eller att köpa klippkort. På
stadens övriga ÅVC:er, exklusive Roslagstulls återbruk, går det sedan år 2016 betala för
enstaka besök till en kostnad av 750 kr per besök. Klippkorten är den produkt som företagen
nyttjar mest.

ÄRENDET
För att täcka de kostnader som Stockholm Vatten och Avfall har för företagsbesök på
återvinningscentralerna behöver avgiften öka. En för låg avgift belastar hushållskollektivet
felaktigt. Det är inte heller bra gentemot de privata aktörerna i branschen när alternativet som
kommunen erbjuder har en lägre kostnad än vad marknaden har möjlighet att erbjuda.
Många av de företag som kommer till ÅVC:erna använder sig av de största tillåtna fordonen
som ofta är väldigt fullastade. Stadens ÅVC:er och framförallt ÅVC Vantör är dagtid väldigt
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hårt belastade vilket resulterar i att stadens hushållskunder får stå i långa köer. Bolagets
anläggningar har inga vågar men personalen uppskattar att lastvikter över 1 ton är vanligt
förekommande. Inför denna förändring har en genomsnittlig lastvikt på 0,7 ton använts för att
räkna ut kostnaderna för behandling och transport av det avfall företagen lämnar på ÅVC.
Den upphandlade behandlingskostnaden varierar mellan ca 300 till 1 400 kr/ton beroende på
avfallsslag. Inklusive transportkostnaden innebär det att det kostar bolaget mellan
ca 300-1 100 kr/företagsbesök. Denna kostnad exkluderar de kostnader som bolaget har för
drift av ÅVC:erna.
Får att få kostnadstäckning av företagsbesöken blir den nya avgiften 750 kr/besök.
Möjligheten till att nyttja klippkort tas även bort inför denna förändring. Den nya avgiften gäller
på samtliga ÅVC:er exklusive Roslagstulls återbruk. Den nya avgiften gäller för samtliga
företag även för de som kommer med ett mindre fordon än det störst tillåtna.
De nya villkoren gäller från och med den 1 september 2018. De företag som har köpt 3alternativt 10-klippkort innan dess får under en övergångsperiod fram till den 31 december
2018 nyttja dessa. Överblivna klipp återlöses därefter av bolaget.
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