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Tekniska nämnden

Avfallstaxa för Ekerö kommun 2017
Dnr TN16/48
Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att
godkänna förslag till KFS 60:7, att gälla från den 1 januari 2017.
2. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att
godkänna förslag till inriktning för stegvis förändring av avfallstaxan under
kommande år.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar årligen om ändringar i taxor för Ekerö kommun. Inför
2017 har ett omtag gjorts av kommunens avfallstaxa, utifrån Kommunstyrelsen
beslut (2015-12-15 § 122) i avfallsplanen 2016-2023 om mål för att minska mängden
förpackningar och returpapper i kärlavfallet. I avfallsplanen finns också andra mål
som handlar om att minska den totala avfallsmängden som genereras per
kommuninnevånare, avfallsverksamhetens kostnadseffektivitet, att försöka minska
sopbilarnas koldioxidutsläpp och att förbättra arbetsmiljön för avfallspersonal.
Teknik- och exploateringskontoret föreslår att en miljöstyrande avfallstaxa ska
tillämpas som ett ekonomiskt incitament för att öka utsorteringen av förpackningar
och tidningar från kärlavfallet. Förslaget är en progressiv taxa där kostnaden per liter
för en större volym avfall är högre än kostnaden per liter för en mindre volym. På så
vis styrs riktningen mot att abonnemang med så liten hämtningsvolym som möjligt
tecknas. Detta blir det ekonomiska incitamentet till att lägga förpackningsavfallet i
återvinningsstation istället för i sitt sopkärl. I föreslagen avfallstaxa, introduceras
detta sätt att sätta avgifterna för en- och tvåbostadshus och fritidshus (bostäder med
eget sopkärl).
En annan förändring är att viktavgift föreslås för underjordsbehållare. Dessa
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behållare vägs redan idag vid tömning, men vikten används i nuläget inte för
debitering av avgifter.
Hämtning varje vecka föreslås endast erbjudas vid flerbostadshus och verksamheter,
inte för en- och tvåbostadshus (bostäder med eget sopkärl).
Det föreslås även i fortsättningen vara frivilligt att sortera ut matavfall via gröna
påsen. Informationskampanjer genomförs för att öka anslutningsgraden för Gröna
påsen.
Beräknade totala intäkter från föreslagna avgifter blir i stort sett oförändrade jämfört
med beräknade intäkter från gällande avgifter (ca 29,5 miljoner) om ca 20 % av
kunder med en- och tvåbostadshus reagerar på styrningen och byter till mindre
storlek på kärl. Om fler än 20 % byter till mindre sopkärl sjunker intäkterna än mer,
om färre än 20 % byter till mindre kommer intäkterna däremot att bli högre.
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