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Tekniska nämnden

Dnr Ten 2016/315
Revidering av avfallstaxan år 2017
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
1. Reviderad avfallstaxa antas och gäller från och med 1 januari 2017.
2. Anslutningsavgiften till den kommunala sopsugen i Barkarbystaden blir
32 000kr/lägenhet.
3. Bygg- och miljöförvaltningen får i uppdrag att se över taxemodellen för att
förbättra möjligheten att planera för framtida kostnader.
Ärendet i korthet

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår i den årliga översynen av avfallstaxan att
avfallstaxan höjs med 8 %. Det beror främst på att progonosen för verksamheten
pekar på ett underskott för 2016. Förvaltningen har också undersökt möjligheten
till en differentiering av avgifterna för småföretagarna 2016 men bedömer att det
inte är möjligt med hänvisning till likabehandlingsprincipen. Vidare föreslår
förvaltningen en höjning av anslutningsavgifterna för den kommunala sopsugen
från 25 000 kr till 32 000 kr. Slutligen föreslår förvaltningen också en översyn av
taxemodellen för att förbättra möjligheten att planera för framtida kostnader samt
minska ryckigheten i revideringarna.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-11
2. Förslag Avfallstaxa 2017-01-01
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i sitt avfallstaxebeslut 2013-11-04 att taxan ska
revideras årligen. En sådan revidering innefattar två huvuddrag, ekonomisk
revidering beträffande taxenivå och kostnadsläge samt formuleringar och
rättningar av tjänster och beskrivning av tjänster. Därtill fick tekniska nämnden ett
extra uppdrag av fullmäktige vid beslutet om ny taxa i november 2015. Uppdraget
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innebar att vid nästa revidering av taxan ta större hänsyn till småföretagares
villkor genom en större differens i avfallstaxan.
Analys

I bygg- och miljöförvaltningens analys i samband med den årliga revideringen av
avfallstaxan pekar prognosen på ett negativt resultat om -2,9 mnkr för 2016. Det
föranleder ett förslag på en generell höjning av avfallstaxan med 8 %. Taxan har
varit oförändrad de tre senaste åren och den föreslagna höjningen förväntas täcka
det negativa resultatetet under 2017. Att kostnaderna har ökat beor på flera
faktorer. Kostnaden för hämtentreprenaden är indexreglerad, kostnaden
(räntekostnader mm) för den kommunala sopsugen belastar numera
avfallskollektivet vilket tidigare låg i Barkarbystadsprojektet och utökning av
insamling av matavfall har påverkat kollektivets ekonomi. Matavfallsökningen är
positiv ur ett miljöperspektivet. Vi hoppas att matavfallsinsamlingen fortsätter att
öka då vi inte riktigt nått målen ännu. Det innebär att vi även i framtiden kommer
behöva justera taxan på grund av förskjutningen från blandat hushållsavfall till
utsorterat matavfall. Vi fortsätter att ha taxan miljöstyrande för att stimulera för
att nå detta mål.
Överväganden

Förvaltningen har också undersökt hur en differentiering av avgifterna för
småföretagarna 2016 ska kunna hanteras. Avfallstaxan ska vara enligt
självkostnadsprincipen men tillåts enligt miljöbalken ha ett miljöstyrande inslag
vilket används idag i Järfälla för att subventionera hämtningen av matavfall.
Någon annan differentiering är inte möjlig att göra eftersom det då går emot
likabehandlingsprincipen. När det gäller småföretagarna är därför förvaltningens
rekommendation att de väljer att sortera ut sitt matavfall. I och med en utsortering
av matavfall så kan småföretagarna, liksom övriga inom avfallskollektivet, ha
färre hämtningar av sitt hushållsavfall vilket leder till lägre kostnader.
Barnkonsekvensanalys

En generell höjning av avfallstaxan förväntas inte påverka varken i positiv eller i
negativ riktning.
Ekonomiska konsekvenser

Kostnadsbilden för avfallskollektivet har förändrats sedan 2014 då
kapitaltjänstkostnaden för den kommunala sopsugsanläggningen har tillkommit.
Vidare har kostnaderna för entreprenaden som hämtar avfallet ökat motsvarande
index under de år då taxan legat still. Det har varit ett medvetet val att låta taxan
vara oförändrad för att minska skulden till avfallskollektivet. Under 2016
förväntas resultatet dock bli negativt varför en höjning behöver ske.
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Förvaltningen förslår också att taxemodellen behöver ses över, t.ex. för att införa
indexinslag. Skälen är att förbättra möjligheten att planera för framtida kostnader
samt minska ryckigheten i revideringarna. Det borde också vara fördelaktigt för
kommuninvånare och företagare eftersom det ökar förutsägbarheten för
kostnaderna för avfall över tid.
En justering av anslutningskostnaderna till sopsugssystem med kommunalt
huvudmannaskap behöver också ske för att täcka kostnaderna. Kostnaderna har
varit oförändrade sedan projektet inleddes. Dessa kostnader belastar byggherren i
samband med inflyttning i fastigheten och intentionen var att
anslutningsavgifterna och kostnaderna för bygget skulle vara ett nollsummespel.
Högre byggkostnader i Barkarbystaden 1 har visat att en höjning behöver ske för
att täcka kostnaderna. Därför föreslås att anslutningsavgiften per lägenhet blir
32 000 kr per lägenhet från och med 1 januari 2017 mot tidigare 25 000 kr.
Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att avfallstaxan höjs med 8% samt att
anslutningsavgiften för sopsugen blir 32 000kr/lägenhet.
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