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1 Inledning 

Förslaget till ny avfallstaxan utgör en del i arbetet för att aktivt styra mot 

målen i avfallsplanen. De främsta skälen till denna revidering av avfallstaxan 

är dels att alla kunder ska sortera matavfall och dels att kommunen går in i 

ett nytt avtal angående insamlingsentreprenaden. Båda dessa förändringar 

påverkar kommunens kostnader och därför behöver avfallstaxan förändras. 

Detta PM är en kortfattad sammanfattning av gjorda förändringar. 

2 Taxekonstruktion och tjänster 

I detta avsnitt anges kortfattat vilka förändringar som föreslås i den nya 

avfallstaxan. Förslaget till ny taxa innebär flera förändringar för hushåll, 

fastighetsägare och verksamheter. Förändringarna i tjänsterna är en direkt 

följd av de krav som ställts i upphandlingen för ny insamlingsentreprenad. 

Den nya entreprenaden startar i oktober 2020.  

Behovshämtning tas bort 

Behovshämtning innebär att en- och tvåbostadshus idag har möjlighet att 

ställa ut sitt/sina kärl varje vecka för tömning och betalar tömningsavgift för 

det antal tillfällen då kärlet töms. Behovstömningen tas bort och ersätts med 

varannan veckas tömning där avgiften inte beror av huruvida abonnenten 

ställer ut sitt kärl för tömning eller inte. Abonnenten betalar avgift utifrån det 

abonnemangsval som gjorts.  

Obligatorisk matavfallsinsamling införs, enligt tidigare beslut om 

avfallsföreskrifterna 

Idag är utsortering av matavfall frivillig och anslutningsgraden till 

matavfallsutsortering är låg med bara ca 50 % anslutna av en- och 

tvåbostadshusen och ca 40 % anslutna av flerbostadshusen. För att öka 

andelen matavfall som sorteras ut separat införs obligatorisk 

matavfallsutsortering. Matavfallskärl till en- och tvåbostadshus kommer att 

köras ut under 2020, medan flerbostadshus kommer få matavfallskärl under 

2021. 

När obligatorisk matavfallsinsamling införs kommer också den miljöstyrning 

som tidigare skett genom att en- och tvåbostadshus, flerbostadshus och 

verksamheter fått ett avdrag på grundavgiften att tas bort. 

Taxeintäkterna behöver öka 

Taxeintäkterna behöver öka med 10 %, mest beroende på att den nya 

insamlingsentreprenaden innebär ökade kostnader tömning av fler 

matavfallskärl. Förslaget till ny taxa innebär att avgifterna för främst en- och 

tvåbostadshus och flerbostadshus.  

Avdrag på grundavgiften för flerbostadshus med insamling av 

farligt avfall och elavfall minskar för att senare tas bort helt 

Flerbostadshus med fastighetsnära insamling av farligt avfall och elavfall får 

idag ett avdrag på grundavgiften. Avdraget föreslås halveras från och med 1 
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januari 2021 och helt tas bort år 2022. För dessa flerbostadshus kommer 

detta att betyda kostnadsökningar. Den avgiftsfria hämtningen av farligt 

avfall och elavfall behålls. 

Vippcontainer tas bort 

Insamling av avfall i vippcontainer tas bort. Det kommer främst påverka 

kunder med grovavfallsinsamling i vippcontainer. Insamling i vippcontainer 

ersätts av insamling i kärl (1000 liter) eller i lastväxlarflak. 

3 Budget 

Budget för kostnader år 2020 är 61,2 miljoner kr och prognos för intäkter 

under år 2020 är ca 57 miljoner kr.  

Kostnaderna för år 2020 och 2021 ökar främst på grund av: 

- Ökade kostnader i och med den nya insamlingsentreprenaden 

- Införande av obligatorisk matavfallsinsamling och därmed 

utställning och tömning av fler kärl 

- Kostnaden för behandling av restavfall och grovavfall ökar till 

följd av förbränningsskatten 

Med föreslagna avgifter beräknas intäkter för år 2020 bli cirka 61 miljoner 

kr.  

4 Taxeuttag och konsekvenser 

4.1 Taxeuttag 
I tabellen nedan visas hur intäkter fördelas mellan olika ”tjänsteområden”, 

med nuvarande avgifter och nuvarande abonnemang samt beräknade 

intäkter med föreslagna avgifter och antagande om förändrade abonnemang.  
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Tabell 1 Sammanställning över intäkter fördelade på olika ”tjänsteområden”, 
enligt beräkningsmodellen, tkr/år. 

Tjänsteområde Intäkter per år, 

nuvarande avgifter 

Intäkter per år, 

föreslagna avgifter 

Förändring 

En- och tvåbostadshus 15 540 17 770                            14 % 

Flerbostadshus 21 660 24 720 14 % 

Verksamheter 7 330 7 490 2,2 % 

Grovavfall och trädgårdsavfall 8 520 7 770 2,2 % 

Viktavgifter restavfall 1 150 1 390 21 % 

Slam, fett och latrin 104 107 3 % 

Övrigt; tillfälliga tjänster, 

tilläggstjänster,  

2 700 2 090 - 22 % 

Summa 57 000 61 330 7,6 % 

 

4.2 Konsekvenser 

4.2.1 Konsekvenser för en- och tvåbostadshus 

Behovshämtning tas bort och ersätt med fast hämtintervall för en- och 

tvåbostadshus.  

Kunder som idag sorterar matavfall får en större förändring av kostnaden än 

kunder som inte sorterar matavfall. Detta beror på att matavfallsinsamling 

tidigare varit kraftigt rabatterat.  

Tabell 2  Konsekvenser för en- och tvåbostadshus med 140 liters kärl, avgifter 
inklusive moms. 

Abonnemang Total avgift, 

Gällande taxa, 

kr per år 

Total avgift, 

Förslag taxa, 

kr per år 

Förändring 

kr 

Förändring 

% 

Har idag behovshämtning 140 liter 

utan matavfallsinsamling. Byter till 

fast tömningsintervall, 140 liter kärl. 

Tömmer restavfall 26 ggr/år och 

matavfall 26 ggr/år. 

1 907 kr 2 020 kr 113 kr 6 % 

Har idag 140 behovstömning med 

matavfallsinsamling.  

Byter till fast tömningsintervall, 140 

liter kärl. Tömmer restavfall 26 ggr/år 

och matavfall 26 ggr/år. 

1 527 kr 2 020 kr 493 kr 32 % 
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Tabell 3 Konsekvenser för en- och tvåbostadshus med 190 liters kärl, avgifter 
inklusive moms. 

Abonnemang Total avgift, 

Gällande taxa, 

kr per år 

Total avgift, 

Förslag taxa, 

kr per år 

Förändring 

kr 

Förändring 

% 

Har idag behovshämtning 190 liter 

utan matavfallsinsamling. Byter till 

fast tömningsintervall, 190 liter kärl. 

Tömmer restavfall 26 ggr/år och 

matavfall 26 ggr/år. 

2 141 kr 2 320 kr 179 kr 8 % 

Har idag 190 behovstömning med 

matavfallsinsamling.  

Byter till fast tömningsintervall, 190 

liter kärl. Tömmer restavfall 26 ggr/år 

och matavfall 26 ggr/år. 

1 761 kr 2 320 kr 599 kr 32 % 

 

 

 

Kunder med underjordsbehållare/markbehållare föreslås ha en lägre avgift 

per hushåll än kunder med kärl, se tabell 4. Förändringen i kostnad för dessa 

kunder beror på att den lägre grundavgiften för samfällighetsföreningar har 

tagits bort. 

Tabell 4 Konsekvenser för hushåll i samfällighetsförening, avgifter inklusive 
moms. 

Abonnemang Total 

avgift 

Gällande 

taxa         

kr per år 

Total avgift 

Förslag taxa   

kr per år 

Förändring       

kr 

Pris per 

hushåll 

Förändring 

% 

Samfällighet, 60 hushåll, 

markbehållare för restavfall 1 

st med total ca 13 ton restavfall 

per år och 2 molok för 

matavfall. 

70 908 kr 958 690kr 27 782 kr 1 645 kr 39 % 
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4.2.2 Konsekvenser för flerbostadshus och verksamheter 

Hur kostnaderna förändras för enskilda flerbostadshus och verksamheter 

beror på förutsättningarna för varje kund, hur enskilda abonnemang är 

dimensionerade och om sortering av matavfall sker. 

Flerbostadshus som sorterar matavfall får en större förändring av kostnaden 

än kunder som inte sorterar matavfall, eftersom avdraget i grundavgift är 

borttaget. Flerbostadshus som använder underjordsbehållare får den minsta 

förändringen. De flerbostadshus som har gemensam hantering av farligt 

avfall får på sikt den största förändringen av kostnaden eftersom avdraget i 

grundavgiften successivt tas bort under 1 ½ års tid. 

 

Tabell 5  Konsekvenser för flerbostadshus, avgifter inklusive moms. 

Abonnemang Total 

avgift, 

Gällande 

taxa, kr 

per år 

Total avgift, 

Förslag 

taxa, kr per 

år 

Förändring 

kr 

Pris per 

lägenhet       

inkl moms 

Förändring  

% 

 

Brf på 60 hushåll. Tömning av 

7 st. 660 liters kärl med 

veckohämtning. Sorterar idag 

inte matavfall, FA eller 

elavfall. 

77 172 kr 77 930 kr 758 kr 1 299 kr 1 % 

Brf på 60 hushåll. Tömning av 

6 st. 660 liters kärl med 

veckohämtning. Tömning av 6 

st. 140 liters matavfallskärl 

varje vecka. Har ej gemensam 

hantering av FA och elavfall 

59 976 kr 71 340 kr 11 364 kr 1 189 kr 19 % 

Brf på 60 hushåll. Tömning av 

6 st. 660 liters kärl med 

veckohämtning. Tömning av 6 

st. 140 liters matavfallskärl 

varje vecka. Har gemensam 

hantering av FA och elavfall 

(ingen ändring av reduktion av 

grundavgift under år 2020. 

Här visas avgift för år 2021) 

52 176 kr 67 440 kr 15 264 kr 1 124 kr 29 % 
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Brf på 60 hushåll. Tömning av 

en underjordsbehållare på 3 

kbm för restavfall varje vecka. 

Tömning av underjords-

behållare på 0,8 kbm för 

matavfall varje vecka. Har ej 

gemensam hantering av FA 

och elavfall. 

57 126 kr 70 596 13 470 kr 1 177 kr 24% 

Nils Holgersson-fastighet, 15 

hushåll. 1 st 660 liter och 1 st 

370 liter för restavfall samt 

2 st 140 liter för matavfall 

13 025 kr 18 240 kr 5 215 kr 1 216 kr 40% 

 

 

I tabell 6 visas exempel på konsekvenser för verksamheter med sortering av 

matavfall.  

Tabell 6  Konsekvenser för verksamheter, avgifter inklusive moms. 

Abonnemang Total avgift 

Gällande taxa         

kr per år 

Total avgift 

Förslag taxa       

kr per år 

Förändring    

kr 

Förändring 

% 

Tömning av 3 st. 660 liters kärl med 

veckohämtning. Tömning av 3 st. 

140 liters matavfallskärl. 

24 872,00 kr 25 600,00 kr 728 kr 3 % 

 


