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Underlag - Förslag till avfallstaxa (KFS 60:7)
Dnr TN15/65-450
Detta dokument behandlar förändringar i avfallstaxan för 2016 som är en Kommunal
författningssamling, KFS 60:7.
A
Generellt om avfallstaxan
Tidigare benämning för verksamheten och taxan var Renhållning respektive
Renhållningstaxa. Namnet Avfall är en tydligare beskrivning av verksamheten och
dess ansvarsområde, hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
Namnändringen är genomförd i samtliga dokument.
Avfallsverksamheten är avgiftsfinansierad och avfallstaxan består av grundavgift samt
rörlig avgift. Därutöver tillkommer avgifter för tilläggstjänster. I förslaget är
kommunen indelad i två hämtområden, öar med bro- eller färjeförbindelse respektive
övriga öar. Skyldigheter att erlägga avgifter föreligger alla bebyggda fastigheter.
Avgifterna ska täcka kostnaderna, vilket innebär att verksamheten inte belastar
skattekollektivet.
Verksamheten har ett underskott i finansieringen. Huvudsakligen beroende på ökade
behandlingskostnader av kärlavfallet i och med införandet av matavfallshämtning
med efterföljande optisk sortering samt ökade kostnader för slamhämtning och
behandling av slammet. Gällande taxa trädde i kraft 2011-01-01.
I förslag till avfallstaxa har formulering justerats angående hur hämtningsuppdrag
ska hanteras som inte upptagits bland avgifterna. I nuvarande taxa utförs de mot
självkostnadspris med 12 % påslag. I förslaget bestäms avgiften av chef för
avfallsverksamheten utifrån principer i taxan.
Förslag om avfallstaxa innebär en höjning för de vanligaste abonnemangen för
hämtning av kärlavfall med 10 % och för det vanligaste abonnemanget för
slamhämtning med 17 %. Hämtning av kärlavfall ska finansiera sig självt liksom
slamhanteringen.
Den nya avfallstaxan föreslås gälla från 2016-01-01.
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B
Avgifter för hämtning av kärlavfall
I förslaget om avfallstaxa finns en höjning för de vanligaste abonnemangen för
hämtning av kärlavfall med 10 %, inklusive matavfall. Grundavgiften höjs drygt 8 %
och något mer för verksamheter utifrån bedömning av verksamheters nyttjande av
gemensamma resurser.
Typexempel 1: Villa med ett 190 l sopkärl för kärlavfall med hämtning var fjortonde
dag.
Avgift
Grundavgift
Rörlig avgift

Avfallstaxa 2015
kr/år

Avfallstaxa 2016 kr/år

685
1307

Förändring kr/år
740
1440

55
133

Typexempel 2: Villa med ett 240 l sopkärl för kärlavfall med hämtning var fjortonde
dag.
Avgift
Grundavgift
Rörlig avgift

Avfallstaxa 2015
kr/år
685
1650

Avfallstaxa 2016 kr/år

Förändring kr/år
740
1820

55
170

För hemkomposterare med varmkompost och hämtning var fjärde vecka baseras
avgiftshöjningen på att gapet mellan hämtning var fjärde vecka och hämtning
varannan vecka bibehålls oavsett kärlvolym.
Avgifterna för hämtning av kärlavfall i säck höjs mer än snittet eftersom
arbetsmiljöproblem med säckhämtning gör en utfasning av säckar mycket angelägen.
Den rörliga avgiften för det vanligaste säckabonnemanget, 125 l med hämtning två
gånger i veckan, höjs från 4 298 kr/år till 5 110 kr/år.
Kostnaden för underjordsbehållare har anpassats till motsvarande hämtningslösning
för sopkärl och container. Det innebär en höjning av den rörliga avgiften från 29 765
kr/år till 32 070 kr/år för det idag enda abonnemang som nyttjas för
underjordsbehållare i kommunen.
Vad gäller extra hämtning av kärlavfall så har den avgiften höjts med drygt 20 %.
Varje abonnemang ska sträva efter att ha en behovsanpassad kärlvolym och
hämtfrekvens. En extra hämtning ska därför inte vara nödvändig. För tilläggstjänsten
extra hämtning av sopkärl och säck har en generell avgift på 400 kr föreslagits. Vad
gäller extra hämtning av kärlavfall från underjordsbehållare och container ökar
avgiften något med ökad volym för att ta hänsyn till behandlingskostnaden.
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I förslaget till avfallstaxa finns information om att det i sopabonnemanget ingår två
ändringar per år av hämtningsintervall för kärlavfall. Ytterligare ändring debiteras
med 500 kr/ändring. På detta sätt minskar den administrativa belastningen som
samtliga abonnemangsändringar medför.
Förtydligande angående gemensam behållare för hämtning av kärlavfall har också
lagts till i förslaget. Ett sopkärl kan delas av upp till fyra hushåll och flera
fastighetsinnehavare kan använda gemensam container, underjordsbehållare eller
sopkärl av erforderlig storlek och antal. Grundavgift debiteras per hushåll men
hushållen delar på den rörliga avgiften. Faktura för den rörliga avgiften ställs till en av
avfallsansvarig nämnd godkänd fakturamottagare.
Till förslaget har också förtydligande om extra hämtning av grovavfallscontainer lagts
till i tabellform. Priserna är de som tillämpas idag, något avrundade.
Information om hur abonnent får tillgång till ett nytt eller extra passerkort till Skå
återvinningscentral har lagts in, samt att det erhålls mot en avgift på 200 kr/kort.
Detta för att täcka den administrativa hantering utställning av passerkort medför.
Avgifter i jämförelse med andra kommuner
Jämförelser mellan kommuners taxenivåer försvåras av de olika sätt kommuner
arbetar på med sina avgifter för avfallshantering. Exempel på skillnader mellan
kommuner är bemanning på kontoret, synen på utvecklingsarbete, nyttjande av
miljöstyrande taxa, drift och antal återvinningscentraler. Även kommunens
ekonomiska läge påverkar taxenivån. Ett underskott i sitt ackumulerade resultat kan
behöva tas igen eller ett överskott kan behöva hanteras genom att ha låga avgifter
under några år. Trots svårigheter har en jämförelse genomförts.
I tabell 1 jämförs förslaget på avfallstaxa för en villa i Ekerö kommun med hämtning
av kärlavfall i ett 190 l sopkärl var fjortonde dag med motsvarande tjänst i andra
kommuner i Stockholmsområdet. Till största del sker matavfallshämtning i
papperspåse och separat sopkärl i kommuner i Stockholmsområdet och i en del
kommuner styr de också mot ökad matavfallsutsortering genom en lägre avgift på
dessa abonnemang.
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Tabell 1. Jämförelse mellan kommuner i Stockholmsområdet. Jämförelsen är gjord för en villa med ett
190 l sopkärl för kärlavfall som töms var fjortonde dag. Begreppet ”sorterat” betyder att matavfallet
sorteras ut och hämtas från separat sopkärl medan osorterat innebär att matavfallet inte sorterats ut
utan läggs blandat i restavfallet. Angivna avgifter är avgift per år.
Kommuner i Stockholmsområdet med matavfallshämtning i papperspåse och miljöstyrande
taxa mot utsortering av matavfall.
Kommun (sorterat)
Ekerö kommun
Tyresö kommun¹
Upplands bro
Varmdö kommun²

Grundavgift

Rörlig avgift

740
1 204
1 615
437

Total avgift
1 440
1 161
1 020
442

2 180
2 365
2 635
879
1 960

Medeltal:
Kommun (osorterat)
Ekerö kommun
Tyresö kommun¹
Upplands bro
Varmdö kommun²

Grundavgift

Rörlig avgift

740
1 505
1 615
873

Total avgift
1 440
1 161
2 040
1 118

2 180
2 666
3 655
1 991
2 771

Medeltal:

Skillnad (kr) jämfört
med Ekerö kommun
0
+ 185
+ 455
- 1 301

Skillnad (kr) jämfört
med Ekerö kommun
0
+ 486
+ 1 475
- 189

Kommuner i Stockholmsområdet med matavfallshämtning i papperspåse och utan
miljöstyrande taxa mot utsortering av matavfall.
Kommun
Ekerö kommun
Håbo
Lidingö³

Grundavgift
740
1 861
827

Rörlig avgift

Total avgift
1 440
1 256
1 155

Medeltal:
¹ Tillämpar avgift/hämtning. Avgiften beräknad utifrån 26 hämtningar/år.
² Tillämpar avgift/hämtning. Avgiften beräknad utifrån 26 hämtningar/år.
³ Tillämpar avgift/kg. Avgiften beräknad utifrån 7,5kg kärlavfall/vecka.

2 180
3 117
1 982
2 550

Skillnad (kr) jämfört
med Ekerö kommun
0
- 937
+ 198

I tabell 2 görs motsvarande jämförelse men med kommuner med hämtning av
matavfall i plastpåse med efterföljande optisk sortering. Samma system för hämtning
av matavfall som erbjuds i Ekerö kommun. Kommuner med detta system använder
vanligtvis samma taxenivå för hushåll oavsett om de sorterar eller inte sorterar ut sitt
matavfall.
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Tabell 2. Jämförelse mellan kommuner med hämtning av matavfall i plastpåse med efterföljande optisk
sortering. Jämförelsen är gjord för en villa med 190 l sopkärl för kärlavfall som töms var fjortonde dag.
Kommuner med matavfallshämtning i plastpåse med efterföljande optisk sortering och utan
miljöstyrande taxa mot utsortering av matavfall.
Kommun
Ekerö
Gnesta
Laxå
Linköping
Mjölby
Motala
Medeltal:

Grundavgift
740
980
672
640
818

Rörlig avgift

Total avgift
1 440
2 423
940
662
1 446

2 180
3 403
2 050
1 612
1 302
2 264
2 126

Skillnad (kr) jämfört
med Ekerö kommun
0
+ 1 223
- 130
- 568
- 878
+ 84

Jämförelserna visar att föreslagen avfallstaxa för Ekerö kommun inte anses
avvikande, den sticker varken ut som hög eller låg.
C
Avgifter för slamhämtning
I förslaget till ny avfallstaxa finns en höjning för de vanligaste abonnemangen för
slamhämtning med 17 %. Tilläggstjänsterna håller sig nästintill oförändrade, likaså
avgifterna för hämtning av fett från fettavskiljare.
Avgifterna i förslaget till taxa är satt utifrån självkostnadsprincip och är anpassad till
högre hämtnings- och behandlingskostnader.
Kostnader för slamhämtning och behandling av slammet har ökat sedan framtagande
av gällande taxa. År 2010 var kommunens kostnad för slamhämtning och behandling
av slam 3 miljoner kr. Den kostnaden har ökat med 67 % och uppgår till 5 miljoner kr
i budget för år 2016. Antalet hämtningar har under samma period endast ökat med 3
%. Det är framförallt behandlingskostnaden som ökat och den har ökat från 60 kr/m3
år 2010 till 110 kr/m3 år 2016. I taxan som togs fram år 2010 sattes avgifterna i nivå
med medelkostnaden för åren 2011-2013. Det innebär att avgifterna sattes högre än
behovet år 2010 och avgifterna behöver därför inte höjas med 67 % utan med 17 % för
de vanligaste abonnemangen och 0-24 % för övriga. Den största procentuella
höjningen innebär en ökad avgift på 300 kr/hämtning.
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Typexempel 1: Villa med enskild slamavskiljare, 1,6-3 m³ med en
genomsnittshämtning på 1,25 hämtningar/år.
Avgift/tillfälle
Rörlig avgift

Avfallstaxa 2015
kr/år

Avfallstaxa 2016 kr/år
846

Förändring kr/år
994

148

I förslaget till avfallstaxa är avgifterna för slamhämtning över 6 m³ och avgifterna för
fetthämtning över 2 m³ satta per kubikmeter. För kostnadstäckning baseras
avgifterna utifrån volym istället för per tömning.
Avgift vid bomkörning vid hämtning av slam och fett skiljer sig något åt i nuvarande
taxa, till fördel för fett. Förslaget i avfallstaxan är att avgiften för bomkörning vid
tjänsterna ligger på samma nivå då kostnaden är kopplad till transporten.
Avgifter i jämförelse med andra kommuner
Att jämföra taxenivåer för olika avfallstjänster är svårt. Anledningen till detta har
beskrivits i den jämförelse som har gjorts för hämtning av kärlavfall. Trots svårigheter
har en jämförelse genomförts även för slamhämtning. I tabell 3 jämförs förslaget på
avfallstaxa för det vanligaste slamabonnemanget i Ekerö kommun.
Tabell 3. Jämförelse mellan avgift för slamhämtning från en full slamavskiljare på 3 m³. Hämtningen
sker som ordinarie hämtning. Priset för Värmdö är en hämtning på fastlandet.
Kommuner i Stockholmsområdet med slamhämtning från en full slamavskiljare på 3 m³.
Kommun
Ekerö
Håbo
Salem
Södertälje
Tyresö
Upplands bro
Värmdö
Medeltal:

Avgift kr/hämtning
994
1 113
1 121
1 120
888
975
914
1 022

Skillnad (kr) jämfört med Ekerö kommun
0
+ 119
+ 127
+ 126
- 106
- 19
- 80

Jämförelserna visar att föreslagen avfallstaxa för Ekerö kommun inte anses
avvikande, den sticker varken ut som hög eller låg.
D
Framtida arbete med avfallstaxan
Under våren och sommaren 2015 har arbete med revidering av kommunens
avfallsplan och avfallsföreskrifter genomförts. Målet är en reviderad avfallsplan och
avfallsföreskrifter 2016-01-01. Inför budget år 2017 kommer ett helhetsgrepp att tas
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för att anpassa avfallstaxan till de uppdaterade styrdokumenten för
avfallsverksamheten och gå i enlighet med 6 § i Ekerö kommuns avfallsförskrifter;
”Avgiften ska tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan
miljöanpassad hantering främjas.”
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