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Mottagare

Kommunledningsutskottet

Revidering av taxa för avfallsavgifter
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och ersätter avfallstaxa
2020/KS 0124 antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2020
§ 98.
Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Sara Kopparberg
Chef samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra
mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger
kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad
avfallshantering främjas.
Kommunfullmäktige fastställde den 20 november 2020 § 98, nu gällande
avfallstaxa.
Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångspunkter:


Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten
genererar.
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Ökade kostnader med anledning av det nya kommunala
insamlingsansvaret för returpapper som träder ikraft 1 januari 2022.
Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs
2022.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad och miljöstyrande och ska bidra till att styra
mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger
kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad
avfallshantering främjas.
Förändringar i förslaget till ny taxa för avfallsavgifter

Förslaget till taxa för avfallsavgifter innebär en generell avgiftshöjning med i
snitt 5 procent för samtliga tjänster, såväl rörliga avgifter och grundavgifter,
förutom insamling av slam- och fettavfall, där avgiftsförhöjningen förslås bli 3
procent.
Grundavgift

Grundavgiften föreslås höjas med 5 procent.
Förändringar småhus

Taxeförslaget innebär förutom justeringen om 5 procent högre rörlig avgift för
tömningar av restavfall, en justering i pris med avfallstömning per tömd liter
som utgångspunkt. En miljöstyrning föreslås för den största kärlstorleken 360370-literskärl, där stora kärl hittills har varit något rabatterade i relation till antal
tömd liter. Det innebär att den största kärlstorleken föreslås en 23-procentig
höjning av tömningsavgiften jämfört med 190-literskärl som enbart får en
höjning om 5 procent.
Vid en översyn av taxan har det visat sig att kostnaden för tjänsten
platshämtning har varit omotiverat låg och att kunder med platshämtning har
haft en något lägre avgift per tömning än kunder med behovstömning. Om
båda får tömning varannan vecka betalade platshämtningskunderna 186 kr
mindre för sina tömningar än behovshämtningskunder. I förslaget till ny taxa
för dessa kundgrupper, betalar de båda lika mycket per tömning av sina kärl.
Förslaget innebär att tjänsten platshämtning höjs med 23 procent jämfört med
behovshämtning, där höjningen är 5 procent.
Gemensam hämtplats

Taxeförslaget innebär att alla kunder som har gemensam hämtplats, oavsett om
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det är vintertid eller året runt, erhåller en rabatt om 20 procent på
tömningsavgiften för restavfall jämfört med de som får hämtat vid
fastighetsgräns. I tidigare taxa har rabatten varit 15 eller 20 procent.
Förändringar flerbostadshus och verksamheter

Förutom en generell avgiftshöjning om 5 procent har förslaget till ny taxa
justerats med avseende på krantömmande behållare och container, numera
kommer inte behandlingsavgiften redovisas separat utan priset kommer att
spegla tömning och behandling.
Vid en översyn av taxan, har det visat sig att 370-liters kärl har varit något för
dyra per tömd liter i förhållande till 660-liters kärl. I förslaget till ny taxa
föreslås denna tjänst få en 4 procentig sänkning av tömningsavgiften.
Slam- och fettavfall

En generell höjning av tömningsavgiften om 3 procent föreslås.
Tömningsavgiften för slam och fett har tidigare varit uppdelad i en
tömningsavgift och en behandlingsavgift, i förslaget är dessa avgifter
sammanslagna som en totalavgift för kunden. Dessa har då delats in i olika
storleksintervaller och behandlingsavgiften beräknas på en genomsnittlig tömd
volym.
I förslaget har avgiften sänkts vid tömning av ytterligare tank på samma
fastighet då det vid översyn ansetts varit en omotiverad hög tömningsavgift för
ett fordon som redan är på plats. I förslaget har denna avgift sänkts med 110
kr/tömning.
Tilläggstjänster

En generell avgiftshöjning om 5 procent föreslås. För verksamheters
inpasseringar på kretsloppscentralen, föreslås en höjning om 10 procent vilket
innebär en höjning med 37 kr/inpassering och uppgår till 407 kr/besök. I
Stockholms stad kostar samma tjänst 600 kr/inpassering.
Delar av avfallstaxan som inte påverkas

För matavfall föreslås inga förändringar jämfört med nuvarande avgifter.
Prisnivån för tilläggstjänsten gångavstånd som ingår vid platshämtning förblir
oförändrad.
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Finansiering

Avfallstaxan ska utgå från självkostnadsprincipen som innebär att kommunen
inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för
avfallshanteringen. 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.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

Bilagor
Avfallstaxa 2022

