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Avfallsnämnden

Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2020
FÖRSLAG TILL BESLUT
Avfallsnämnden föreslås besluta
att

godkänna förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2020
i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt att överlämna förslaget till
kommunfullmäktige för beslut.

Fredrik Alfredsson
Förvaltningschef

Sammanfattning
För att täcka stadens kostnader för hantering av hushållsavfall under år 2020 föreslås ett
taxeuttag på 632,5 mnkr, vilket motsvarar en ökning av med 9 % jämfört med budgeterat
uttag år 2019. Taxeuttaget är 10,7 mnkr högre jämfört med flerårsplan 2020. För slam och
fettslam uppgår taxeuttaget till 33,2 mnkr, vilket är i paritet med flerårsplan 2020.
I en- och tvåfamiljshus föreslås att grundavgiften och hämtningsavgifterna höjs. Förslagen
innebär att snittkostnaden vid hämtning var 4:e vecka ökas från 1 040 till 1 100 kr/år (6 %),
vid hämtning varannan vecka ökas från 1 645 till 1 790 kr/år (9 %) och vid varje veckas
hämtning ökas från 2 890 till 3 220 kr/år (11 %). Separat insamling av utsorterat matavfall
föreslås fortsatt vara avgiftsfri.
Taxan för beredningsavfall, vilket är en blandning av osorterat matavfall och restavfall hos
verksamheter, föreslås öka med 20 %. Taxan för utsorterat matavfall är 30 – 70 % lägre
jämfört med beredningsavfall, vilket är ett stort incitament att välja en mer miljöanpassad
avfallshämtning.
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Bakgrund
Stockholms stad har enligt miljöbalkens (1998:808) 27 kapitel 4-6 § rätt att ta ut avgifter
för att täcka de kostnader staden har för att uppfylla sitt lagstadgade renhållningsansvar för
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
Avgifterna får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan
miljöanpassad avfallshantering uppmuntras. Avgiften ska betalas enligt den taxa som
kommunfullmäktige antar.
Enligt kommunallagen (2017:725) gäller självkostnadsprincipen för stadens hämtning av
detta avfall. Självkostnadsprincipen innebär att verksamhetens kostnader och intäkter ska
gå jämt upp inom en skälig tidsperiod. Likställighetsprincipen gäller också, vilket innebär
att avfallslämnarna ska vara likställda när det gäller rättigheter och skyldigheter gentemot
kommunen. Samma avgift ska tas ut för likvärdig service.
Nuvarande taxa används tillsammans med utveckling av insamlingssystem och information
till kunder som ett styrmedel för att uppnå avfallsplanens mål. Taxan är differentierad och
ska stimulera till minskade avfallsmängder, färre transporter och god arbetsmiljö. Taxan
består idag av olika delar omfattande grundavgift, hämtavgift, behandlingsavgift samt
tilläggsavgift och för kunder med debitering per vikt finns detta särredovisat.
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Ärendet
Behov av taxeintäkt för avfall under 2020 beräknas uppgå till totalt 665,7 mnkr vilket är
10,7 mnkr högre än prognostiserad intäkt i flerårsplan för år 2020. Det budgeterade
överskottet är för att täcka prognostiserat underskott på 16,1 mnkr för år 2019. Förslaget
innebär ett underskott på 5,4 mnkr. Detta underskott överskjuts till budget för år 2021 då
förslagets ökade taxa för hushållsavfall med 2 % jämfört med flerårsplan också får effekt.
Nedan jämförs intäkter och kostnader i taxeförslag år 2020 med prognos 1 år 2019 samt
flerårsplan år 2020 i miljoner kronor.

Intäkt

P1
2019

Flerår
2020

Taxa
2020

Taxa, avfall
Taxa, slam- o fettavfall
Mtrl, klippkort, el-krets
Projekt mm
Summa

580,2
32,0
24,1
5,6
642,0

621,7
33,2
24,7
4,6
684,2

632,5
33,2
24,7
4,6
695,0

-63,6
-11,5
-416,9
-143,9
-8,2
-644,2

-59,4
-11,4
-425,3
-158,0
-8,9
-663,0

-59,4
-11,4
-425,3
-158,0
-8,9
-663,0

Kapitaltjänstkostnad

-13,9

-21,3

-21,3

Resultat

-16,1

0,0

10,7

7%
4%

9%
4%

Driftskostnad
Gemensamma kostnader
Projekt matavfall
Insamling o behandling
Återvinningscentraler/FA
Planering o utveckling
Summa

Taxeökning, avfall
Taxeökning, fettslam

Det beräknade underskottet i prognos 1 omfattande 16,1 mnkr beror främst på ökade
entreprenörskostnader för transport av storbehållare samt insamling av fettslam.
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Förslag på taxeförändringar
En- och tvåfamiljshus
För år 2020 föreslås att grundavgiften ökas från 780 till 800 kronor/år. Vid hämtning var
4:e vecka föreslås hämtningsavgiften ökas från 13 till 15 kronor per tillfälle, vid hämtning
varannan vecka öka från 20 till 25 kronor samt för hämtning varje vecka öka från 27
kronor till 33 kronor per tillfälle. Den rörliga avgiften föreslås vara oförändrad på 1,4
kronor per kg.
Taxan föreslås med förändringarna vara

Grundavgift, kr/år
Hämtavgift, kr/år
Rörlig avgift, kr/kg
Matavfall

var 4:e v varannan v
800
800
195
650
1,4
1,4
0
0

varje v
800
1 716
1,4
0

Nedan jämförs 2019 års taxa med ovanstående förslag för år 2020. Merparten av
hämtningarna sker med hämtning varannan och varje vecka med 9 kg per
hämtningstillfälle. Vid hämtning var 4:e vecka är medelvikten 6 kg per hämtningstillfälle.
Kronor per år
2019
2020
Ökning

var 4:e v varannan v
1 040
1 645
1 100
1 790
6%
9%

varje v
2 890
3 220
11%

Flerbostadshus och verksamheter
Taxorna föreslås öka för flerbostadsfastigheter, företag och verksamheter enligt följande:
-

Osorterat beredningsavfall
Löst avfall
Manuell hämtning restavfall, säck
Manuell hämtning restavfall, kärl
Maskinell hämtning, mobilsug
Maskinell hämtning, bottentöm behållare
Abonnemang under avveckling
Fettslam

ca 20 %
ca 12 %
ca 11 %
ca 9 %
ca 8 %
ca 8 %
ca 12 %
ca 4 %

Den föreslagna taxeökningen på 20 % för beredningsavfall från verksamheter, vilket är en
blandning av osorterat mat- och restavfall, beräknas endast marginellt påverka
taxeintäkten. Syftet med höjningen är att förmå kunder med beredningsavfall att övergå till
separat insamling av matavfall. Taxa för utsorterat matavfall är 30 – 70 % lägre jämfört
med taxa för beredningsavfall, vilket medför att ett stort incitament finns att välja en mer
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miljöanpassad avfallshämtning. Förslaget är i paritet med inriktningsärende för taxa 2020
där förslaget var 10 – 15 % utöver den generella ökningen, vilken nu beräknas till 9 %.
De fastigheter som deltar i utvecklingsprojekt med optisk sortering föreslås få en kostnad
motsvarande den abonnemangsform som fanns då försöket startade.
Övriga taxor
Taxor för grovavfall, slam, el-avfall m.m. har indexerats enligt avfallsindex A12:1MD med
3,5 % eller justerats för att bättre överensstämma med dagens kostnadsnivå.
Analys och bedömning
För verksamhetskunder med beredningsavfall fortsätter taxan höjas kraftigt för att styra
mot ökad utsortering av matavfall. Då möjligheter finns att välja miljömässigt bättre
insamlingssätt med en lägre avgift borde detta uppfattas av många som en attraktiv lösning.
En- och tvåfamiljsfastigheter har stor möjlighet att påverka utsortering av material och har
därmed möjlighet att förändra hämtningsintervallet för att kompensera de föreslagna
kostnadsökningarna.

Bilagor
1. Avfallstaxa 2020, förslag

