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2019-09-03 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2018/623 

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 januari 2020 och tidigare gällande

taxa upphör att gälla.

Ärendet i korthet 

I och med indexuppräkning, ökade behandlings- och entreprenadkostnader för 

insamling av hushållsavfall samt det av kommunfullmäktige beslutade 

matavfallsobligatoriet ökar de sammantagna kostnaderna för kommunens 

avfallsinsamling. För att möta upp ovan kostnader föreslås en höjning av avfallstaxan 

genomförd i två steg under 2020. Föreslagen avfallstaxa, som endast behandlar 

nämnda första steg, medför ett generellt avgiftspåslag på 6 %, där taxan miljöstyr 

mot att ge incitament för investeringar i krantömmande system vilkas tjänster inte får 

höjda avgifter. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-03

2. Förslag till avfallstaxa 2020-01-01

3. Gällande avfallstaxa 2018-01-01

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 november 2013 att avfallstaxan ska revideras 

årligen. Den 18 december 2017 beslutade kommunfullmäktige 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. 

Analys 

Då det inte gjorts någon översyn av avfallstaxan under 2019 föreslår Bygg- och 

miljöförvaltningen en höjning av taxan genomförd i två steg under 2020. Det första 

steget föreslås gälla från och med 1 januari 2020 och diskuteras närmare i föreslagen 

avfallstaxa. Revideringen omfattar en höjning av befintliga tjänsters avgifter med 6 

% för att möta upp de indexjusteringar och ökade behandlings- och 

entreprenadkostnader som den nuvarande taxan inte haft täckning för under 2019.  

Föreslagen avfallstaxa medför inga förändringar i tjänsteutbudet och reduceringar 

som finns på grundavgifterna för de som väljer att sortera ut matavfallet kvarstår. 
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Taxan miljöstyr mot att fler ska välja att gå över till krantömmande behållare1 för 

mat- och restavfall, varpå avgifterna inte höjs för dessa tjänster. Detta för att frångå 

manuell hantering och främja bland annat bra arbetsmiljö. En rättelse i tjänsten för 

hämtning av slam- och fettavfall har gjorts där en avgift tas ut vid tömningar av 

kubik som överstiger vad som ingår i tjänstens ordinarie kubikmeter. 

Det andra steget, som föreslås träda i kraft senare under året, omfattar en höjning av 

avfallstaxan för att möta upp den kostnadsökning som en ny entreprenadstart samt 

införandet av matavfallsobligatoriet2 förväntas att ge. Denna höjning görs med fördel 

stegvis i och med att de olika kundgrupperna områdesvis går över till obligatorisk 

matavfallsinsamling.  

Överväganden 

Förvaltningens förslag ger en tydlig miljöstyrning mot förverkligandet av de uppsatta 

målen i avfallsplanen. I föreslagen avfallstaxa är de krantömmande systemen i fokus 

då dessa bedöms vara en bra miljöstyrande faktor för att få fler hushåll att välja 

krantömmande system inför kommande omställningar till separat sortering av 

matavfall.  

Barnkonsekvensanalys 

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

en analys av konsekvenserna vara nödvändig.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Föreslagen taxa är bland annat framtagen för att möta de avfallsinsamlingskostnader 

som under 2019 beräknas uppgå till 56,8 miljoner. Under 2019 ändrar SÖRAB sina 

avgifter för behandling av avfall genom att ta bort avgiften för matavfall och öka 

avgiften för restavfall. Detta beräknas medföra en nettoökning av 

behandlingsavgifterna för innevarande år. Vidare höjer SÖRAB avgiften för 

återvinningscentraler med 5%. Avslutningsvis har kostnaden för entreprenad och 

insamling ökat med indexuppräkning.  

Under hösten 2020 kommer en ny avfallsentreprenör att ta över avfallsinsamlingen 

vilket kommer medföra ökade hämtningskostnader. Prognosen för 

avfallsinsamlingskostnaderna år 2020 är ca 58 miljoner kronor. Därmed föreslås en 

generell höjning av samtliga avfallsrelaterade tjänster med 6 %, undantaget 

avgifterna för krantömmande system. För en- och tvåbostadshus med 190 liters kärl 

som töms varje vecka utan separat matavfallsinsamling blir kostnaden 163 kronor 

högre per år och för ett hushåll med matavfallsinsamling blir ökningen 143 kronor 

per år. Per tömning blir den ökade hämtningskostnaden 2 kronor per 

hämtningstillfälle. För verksamheter blir den ökade hämtningskostnaden ca 7 kronor 

per hämtningstillfälle för ett 660 liters kärl med tömning 52 gånger per år. Vidare 

höjs grundavgiften något. För verksamheter utan sortering ökar kostnaderna med 29 

1 Krantömmande behållare är en nedgrävd eller markstående behållare som töms med en lastbil med 

kran. 
2 Matavfallsobligatoriet beslutades att genomföras med full kostandsteckning vilket medför att 

kostnadsökningen ska regleras i och med revideringen av avfallstaxan. Alla boende och verksamma i 

Järfälla ska nu sortera ut matavfallet separat. 
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kronor per år och för de som har matsortering ökar kostnaderna med 21 kronor per 

år. 

För att höjningen inte ska bli för stor i föreslagen taxa väljer förvaltningen att dela 

upp revideringen av avfallstaxan 2020. Kostnadsökningen i och med den kommande 

entreprenörstartens möts därför upp i en ytterligare revidering av avfallstaxan under 

våren 2020, där även tjänsteutbudet behöver justeras för att anpassas till 

upphandlingens tjänsteutbud. 

Med en generell ökning av samtliga avgifter förväntas intäkterna för år 2020 att 

uppgå till de prognosticerade kostnaderna fram till entreprenörstarten. 

Slutsatser 

För att avfallstaxan ska kunna ha en fortsatt tydlig miljöstyrning mot de av SÖRAB-

kommunerna gemensamt överenskomma målen i avfallsplanen samt möta de 

kostnadsökningar som indexhöjningar, ökade behandlings- och entreprenadkostnader 

för insamling av matavfall samt införandet av obligatorisk utsortering av matavfall  

medför, föreslår förvaltningen en höjning av avfallstaxan uppdelad på två steg under 

2020. Det första steget, som föreslås gälla från och med 1 januari 2020 och närmare 

diskuteras i föreslagen avfallstaxa, omfattar en höjning av befintliga tjänsters avgifter 

med 6 % för att möta upp de indexjusteringar och ökade behandlings- och 

entreprenadkostnader som den nuvarande taxan inte haft täckning för under 2019. 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör Jan Kettisen 

VA- och avfallschef 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 


