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Sammanfattning av ärendet
Avgifterna i taxa 2022 föreslås i stort vara oförändrade. Intäkts- och utgiftsprognosen är
ungefär densamma som gjordes inför taxa 2021. Med prognosen följer att minusposten som
uppstod under 2020 bör vara borta under 2023.
Avgiften för företagsbesök på Skå Återvinningscentral föreslås höjas från 200 exmoms till
500 kr exmoms och 550 kr exmoms vid eventuell direktbetalning på Återvinningscentralen.
Returpapper övergår från producentansvar till kommunalt ansvar 1 jan 2022. Insamlingen
kommer fortsatt ske genom avlämning på återvinningsstationerna. De bolag/ föreningar som
önskar fastighetsnära insamling kan även fortsättningsvis få det genom avtal med av
kommunen auktoriserade företag. Dessa företag kommer då kunna konkurrera om kunder,
men bara inom ramen för föreslagen maxtaxa.
Begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet kommunalt avfall och avfall under
kommunalt ansvar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Avfallstaxa 2022
KFS 60:7, taxedokumentet

Ärendet
Avgifterna i taxa 2022 föreslås i stort sett vara oförändrade.
Återhämtningstakten för budgetbalans som den beskrevs i PM TN20/45-005. Uppdaterad
prognos inom paranteser.
2019

2020

2021

2022

2023
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Kostnad

32,83

35,9

34,1 (33,9)

34,6 (32,4)

35,3 (32,6)

Intäkt

32

30,5

36,2

36,2

36,2

Balans

-0,8*1

-5,4

2,1 (2,3)

1,6*2 (3,8)

0,9 (3,6)

-5,4

-3,3 (-3,1)

-1,7 (0,7)

-0,8 (4,3)

Ackumulerad
summa

*1minusposten från 2019 kan kvittas mot tidigare överskott. *2 justerad från 1,1 till 1,6
Resultatet var en prognos över intäkter och utgifter som togs fram 2020. Enheten räknar
dock med att ett antal under året omförhandlade avtal kommer göra att kostnaden för
avfallskollektivet sjunker. Flera avtal väntar på påskrift och kostnaderna är inte
färdigförhandlade, så den uppdaterade prognosen är osäker. En uppskattning av
kostnadsutvecklingen anges inom parantes. En mycket stor del av denna kostnadsminskning
beror på en oväntat gynnsam upphandling gällande optisk sortering. Om denna prognosbana
slår in kommer kollektivet ligga i balans redan i slutet av 2022.
Det stegvisa införandet av förbränningsskatten kommer i sista steget öka från 100 till 125
kr/ton avfall from 2022. Behandlingen av kärlavfallet kommer därmed fördyras en del under
Q1, men redan från Q2 2022 kommer sannolikt ett nytt avtal börja gälla med förmånligare
priser.
Mängden insamlat avfall på ÅVC ser ut att vika neråt något, prognosen är ca 7250 ton, vilket
är några procent lägre än 2020, men fortfarande ca 20% över ett mer normalt årsmedelvärde.
Prognosen för mängden insamlat kärlavfall ligger på ca 5600 ton, vilket är knappt 2 % mer än
2020.
Avgiften för företagsbesök på Skå Återvinningscentral föreslås höjas från 200 exmoms till
500 kr exmoms och 550 kr exmoms vid eventuell direktbetalning på Återvinningscentralen.
Detta för att få kostnadstäckning för avfall som lämnas via företag, och som en
harmonisering till motsvarande avgift på närliggande centraler som fakturerar 600 kr
exmoms. Den högre avgiften vid direktbetalning ska skapa incitament till att skaffa sk
företagskort så att avfallslämnaren kan godkänna fakturering direkt vid terminalen.
Producentansvaret för returpapper tas bort från och med den 1 januari 2022 och
returpapper blir då ett kommunalt avfall. Det betyder att kommunerna måste säkerställa att
det utsorterade materialet kan lämnas i ett av kommunens insamlingssystem.
Tidigare uppskattning för kostnaden av detta nya kommunala ansvar var ca 250 kr/ hushåll,
men den uppskattningen baserades på bostadsnära insamling, vilket ju ännu inte är aktuellt.
Så länge återvinningsstationerna, som det är relativt billigt att tömma, godkänns som ett
lättillgängligt insamlingssystem, kommer värdet av returpappret att, åtminstone så länge
världsmarknadspriserna är höga, självt kunna finansiera insamlingen.
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Insamlingen kommer alltså fortsatt ske genom att hushållen lämnar returpappret på
återvinningsstationerna och tömning av återvinningsstationernas returpappersbehållare
kommer säkerställas genom en koncessionsupphandling under hösten 2021.
Flerbostadshus/ verksamheter som önskar utökad service iform av fastighetsnära insamling
kan även fortsättningsvis få det genom avtal med av kommunen auktoriserade företag.
Dessa företag kommer då själva avtala om hämtning med kunder, men bara inom ramen för
föreslagen maxtaxa. Genom auktorisation räknar vi med att åtminstone 3-4 olika företag
kommer konkurrera om den fastighetsnära insamlingen av returpapper. Den föreslagna
maxtaxan i §21b, ska ses som en avgift som ingen entreprenör får lägga sig över, men
naturligtvis under.

Den 16 juni 2020 beslutade riksdagen om ändringar av avfallslagstiftningen i miljöbalken och
den 25 juni 2020 beslutade regeringen om en ny avfallsförordning. Syftet är bland annat att
genomföra reviderade EU-direktiv på avfallsområdet. Huvuddelen av ändringarna i
miljöbalken och huvuddelen av den nya avfallsförordningen trädde i kraft den 1 augusti
2020. Kommunens avfallsansvar bestäms från 1 augusti inte längre utifrån begreppet
hushållsavfall. Istället ansvarar kommunen för att följande avfall inom kommunen blir
behandlat: kommunalt avfall, avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda
avloppsanläggningar, latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och bygg- och
rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Terminologin i taxan är nu
anpassad efter dessa nya begrepp.
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