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Ändring av renhållningstaxan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till
höjning av renhållningstaxan. Den nya taxan ska gälla från och med 1 mars
2019.
Sammanfattning av ärendet
Taxan för renhållningsverksamheten är helt avgiftsfinansierad. Nuvarande taxa
antogs av kommunfullmäktige 2009. 2019 års taxa har anpassats och justerats
för nuvarande prisbild av kostnaderna för hushållens avfall, och för utsortering
av matrester.
Kommunen är enligt 15 kap 8 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av
hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses avfall som kommer
från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Kommunen ska se till att hushållsavfallet transporteras till en
behandlingsanläggning och att det återvinns eller bortskaffas.
Ansvaret gäller inte för avfall som omfattas av lagstadgat producentansvar, t ex
förpackningar och returpapper. Producenternas skyldighet att samla in
förpackningar och returpapper omfattar dock bara det som förbrukaren har
sorterat ut. Om hushållet inte sorterat ut förpackningen, blir det en kommunal
skyldighet att omhänderta förpackningsavfallet som en del av kärl- och
säckavfallet.
Utgångspunkten är att alla fastigheter omfattas av det kommunala
avfallsansvaret om det inte är uppenbart att det saknas behov av
avfallshantering, t ex uppenbart obeboeliga hus (ruckel) eller ren skogsfastighet
där inget hushållsavfall uppkommer.
Till säkerställande av skydd för människors hälsa och miljö är det som
utgångspunkt förbjudet att själv återvinna eller bortskaffa avfall om en kommun
eller producent har ansvaret. Det är fastighetsinnehavaren som är
betalningsskyldig för avgift enligt renhållningstaxan och att inneha relevant
abonnemang.
Förutsättningarna för undantag och dispenser anges i kommunens
renhållningsordning. Det är den enskilde fastighetsinnehavaren som ansöker om
dispens från föreskrifterna och som måste styrka att denne uppfyller kriterierna.
Renhållningstaxan består av tre delar:
1. Grundavgift
2. Rörlig avgift
3. Tilläggsavgift
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Grundavgift utgår baserat på kärlstorlek och hämtningsintervall. Avgiften är
kommunens ersättning for gemensamma kostnader for renhållningen, t ex
återvinningscentral, farligt avfall, grovsopor och administration. Grundavgiften
betalas av alla som har en fastighet oavsett dispens från sophämtning.
Då två eller flera fastighetsägare delar på ett eller flera kärl utgår grundavgift för
varje fastighetsägare. Har man flera fastigheter betalas grundavgift för samtliga.
Töms kärl två eller flera gånger per vecka multipliceras taxan - inklusive
grundavgift - för veckotömning med gällande frekvens. Grundavgift utgår alltså
även i dessa fall.
Rörlig avgift utgår baserat på kärlstorlek och hämtningsintervall. De rörliga
avgifterna är kommunens ersättning för hämtning och behandling av avfall från
kärl, säck och djupbehållare.
Tilläggsavgift är ersättning för sådana tjänster som inte alla hushåll eller
fastighetsinnehavare nyttjar.
Avgifter för hämtning av latrin, tömning av enskilda avloppsanläggningar och
fettavskiljare är obligatoriska för de hushåll och verksamheter som genererar
sådant avfall. Övriga avgifter är frivilliga för de kunder som önskar nyttja
respektive tjänst.
För samtliga kärlstorlekar och hämtningsintervall föreslås grundavgiften ligga
kvar på samma nivå som tidigare taxa och den rörliga avgiften ökas. För den
vanligaste abonnemangsformen, 190 1 kärl vid villa och tömning var 14:e dag
innebär det att den rörliga avgiften höjs med 3,60 kr per tömning eller 85 kr/år
inkl. moms. Nuvarande taxa på 1530 kr/år inkl. moms blir efter höjning 1614 kr
inkl. moms med både fast och rörlig avgift.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 26 november 2018, § 100, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till höjning av
renhållningstaxan.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 100/2018
Renhållningstaxan
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att datum för införande ändras till den 1 mars
istället för januari. I övrigt som tekniska nämndens förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johanssons (C) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Lars-Ove Johanssons (C) yrkande.
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