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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

2020-04-03 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2020/205 

Översyn och revidering av avfallstaxa år 2020 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 

1. Föreslagen avfallstaxa fastställs från och med 1 juli 2020 och tidigare gällande

taxa upphör att gälla.

Ärendet i korthet 

För att möta de kostnadsökningar som indexhöjningar samt ökade behandlings- och 

entreprenadkostnader för insamling av matavfall ger, föreslås en höjning av 

avfallstaxan på 10 %. Mot bakgrund av det nya entreprenörsavtalet som startar den 1 

oktober 2020 ersätts taxan för tjänsten behovstömning med fasta tömningsintervall 

(abonnemangsstyrda tömningar). Vidare har reduceringarna på grundavgifterna helt 

tagits bort i och med att det nu är obligatoriskt för alla Järfällabor att sortera ut sitt 

matavfall. Trots föreslagen taxehöjning fortsätter Järfälla kommun att ligga bland de 

kommuner i länet som har de lägre avgifterna för insamling och behandling av 

hushållsavfall. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-03

2. Förslag till avfallstaxa 2020-07-01

3. Gällande avfallstaxa 2020-01-01

4. PM- Ny avfallstaxa 2020-03-23

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 november 2013 att avfallstaxan årligen ska 

revideras. Den 18 december 2017 beslutades vidare att Järfälla kommun ska ha 

obligatorisk utsortering av matavfall från och med 1 januari 2018 och att 

medföljande kostnadsökningar justeras i den årliga taxerevideringen. Avfallstaxan 

ska styra mot målen i kommunens renhållningsordning som består av en avfallsplan 

samt tillhörande föreskrifter.  

Avfallshanteringen i Järfälla kommer under år 2020 att genomgå större förändringar. 

Den första 1 oktober inleds kommunens nya entreprenörsavtal vilket innebär att 

dagens behovstömning av hushållsavfall1 ersätts med abonnemangsstyrda intervall 

med varannan veckas tömning. Under våren körs också matavfallskärl ut till samtliga 

1 Behovshämtning innebär att en- och tvåbostadshus idag har möjlighet att välja när dessa ska ställa ut 

sitt/sina kärl för tömning och betala tömningsavgift för det antal tillfällen då kärlet töms. Minsta 

antalet tömningar är 6 st per år. 



  2020-04-03  2 (3) 

 

 

Bygg- och miljöförvaltningen  Besöksadress: Riddarplatsen 5, 9tr 

VA- och avfallsavdelningen Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA 
Lisa Ängquist, Avfallshandläggare Telefon växel: 08-580 285 00 
Telefon: 08-580 299 04 Webbplats: www.jarfalla.se 
E-post: tekniska.namnden@jarfalla.se Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082    

en- och tvåbostadshus i kommunen. Ytterligare förändringar på avfallsområdet 

innefattar ökade kostnader i och med den förbränningsskatt som regeringen inför 

under året.  

För att möta upp dessa förändringar behöver kommunens taxeintäkter på avfall öka 

med 10 %. Förslaget till ny taxa innebär att avgifterna för främst en-, två- och 

flerbostadshus kommer att höjas. 

 
Analys  

I det nya förslaget har reduceringen på grundavgifterna tagits bort. Dessa har varit en 

miljöstyrning som nu inte är aktuell i och med införande av obligatorisk 

matavfallsinsamling. I stället har miljöstyrningen jobbats om och styr mot att 

minimera mängden avfall vid exempelvis val av kärlstorlek och tömningsfrekvens 

för en- och tvåbostadshus. Vidare kommer avdraget på grundavgiften kopplat till 

insamling av el- och farligt avfall för flerbostadshus reduceras under året för att helt 

fasas ut till år 2021. Dock är den avgiftsfria hämtningen av el- och farligt avfall kvar. 

För att främja en god arbetsmiljö kommer tjänsten för insamling av hushållsavfall i 

vippcontainer att tas bort och ersättas med insamling i kärl2.  

Förslaget till ny avfallstaxa följer en ny disposition som syftar till att taxan ska vara 

enkel och tydlig att läsa. Den är uppdelat i olika kapitel med tjänster uppdelade på 

kundkategorierna småhus, flerbostadshus samt verksamheter. Förvaltningens förslag 

ger också en tydlig miljöstyrning mot förverkligandet av de uppsatta målen i 

avfallsplanen samt mot de ändringar inom avfallsområdet som nu sker i Järfälla. 

 
Barnkonsekvensanalys 

En förändring av avfallstaxan förväntas inte påverka barn och därmed bedöms inte 

en analys av konsekvenserna för barnen vara nödvändig.  

 
Företagskonsekvensanalys 

Bygg- och miljöförvaltningen ser inte att den reviderade avfallstaxan kommer att 

medföra några betydande negativa konsekvenser för kommunens företag i och med 

den blygsamma taxeökningen på 2-3 % för denna kundkategori. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Föreslagen taxa är reviderad mot bakgrund av en budget på 61,2 miljoner kronor 

samt en intäktsprognos på ca 57 miljoner kronor. Revideringen avser gälla hela 

avfallskollektivets prognostiserade kostnader över tre år då det finns ett underskott i 

budget. Den föreslagna taxejusteringen är således satt med målet att nå ett positivt 

verksamhetsresultat utifrån utjämningskravet på tre år. Med föreslagna avgifter 

beräknas intäkterna för år 2020 bli cirka 61 miljoner kr3.  

 

                                                 
2 Dessa typer av containrar, som tidigare stått i kommunens bostadsrättsföreningar, har vid ett fåtal 

tillfällen tappats vid bärgning och innebär därmed en risk för personskada.  
3 I bilagan ” PM - Ny avfallstaxa” redovisas hur intäkter fördelas mellan olika tjänsteområden i 

jämförelse med nuvarande abonnemang och relaterade avgifter. Vidare tydliggörs de ekonomiska 

effekterna av taxehöjningen för de olika kundkategorierna. De förändrade avgifterna tydliggörs 

slutligen för de kundkategorier som i och med obligatorisk matavfallsinsamling inte längre får någon 

reducering på sin grundavgift.   
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Kollektivets kostnader för år 2020 och 2021 ökar främst på grund av: 

- den nya insamlingsentreprenaden och övergången från behovs- till fast tömning av 

hushållsavfall. 

- införande av obligatorisk matavfallsinsamling och därmed utställning och tömning 

av fler kärl 

- nya rutiner för behandling av rest- och grovavfall till följd av regeringens 

förbränningsskatt 

Vid jämförelse med andra kommuner i Stockholms län ligger Järfällas avgifter dock 

fortfarande inom spannet för låga totala avgifter för hushållsavfall, vid en jämförelse 

av abonnemang för en- och tvåfamiljshus4.  
 

Slutsatser 

För att avfallstaxan ska möta de kostnadsökningar som indexhöjningar och insamling 

av matavfall medför – och dessutom kunna ha en fortsatt tydlig miljöstyrning mot de 

av Sörab-kommunerna gemensamt överenskomma målen i avfallsplanen - föreslår 

förvaltningen en höjning av avfallstaxan. Den föreslagen avfallstaxa omfattar en 

höjning av taxeintäkterna med 10 % och föreslås att gälla från och med 1 juli 2020. 

 

 

 

 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör  Jan Kettisen  

VA- och Avfallschef 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

                                                 
4 Statistik hämtad från www.avfallweb.se 

http://www.avfallweb.se/

