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TillhörandeTjänsteskrivelse id: 20170925–20089 
 

Avgifter skärgården  
 
Österåker vill ha en levande skärgård och ge möjlighet för de som bor och tillbringar tid ute i 
skärgården att ha en fungerande sophämtning. Vi vill med detta dokument belysa problematiken 
kring sophanteringen i skärgården och visa vad skärgårdshämtningen skulle kosta om vi utgår från 
självkostnadsprincipen.  
 
Vi önskar likställa abonnemangsformerna i skärgården med fastlandet men kostnaden för att 
hämta är avsevärt större i skärgården än på fastlandet. I skärgården hämtas avfall i säck eller från 
behållare. Det krävs båtar istället för bilar. Det finns dåligt med farbara vägar ofta bara stigar på 
öarna. Soptunnor är gömda, bryggor är ofta i dåligt skick och inte i samma höjd som relingen på 
båtarna. Det är helt enkelt dåliga och svåra hämtningsförhållanden som gör det dyrt att hämta 
avfall i skärgården.  
 
På nästa sida presenteras en sammanställning över kostnaderna i skärgården.  
 

Övrig information 

Vi önskar att Österåkers kommun på sikt beslutar om att säckhämtningen avvecklas för att värna 
om en god arbetsmiljö för de som hämtar avfall och utveckla gemensamma hämtställen för att på 
så sätt effektivisera hämtningen och reducera kostnaderna.  
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2017 års taxa 

ABONNEMANG GRUNDAVGIFT RÖRLIG AVGIFT SOMMARTILLÄGG SUMMA  

30 hämtningar 1200 kr 2630 kr 0 kr 3830 kr 

 
Full kostnadstäckning 

ABONNEMANG GRUNDAVGIFT RÖRLIG AVGIFT SOMMARTILLÄGG SUMMA  

26 hämtningar med 
sommartillägg  
5 extra hämtningar 

1500 kr 4835 kr 894 kr 7729 kr 

26 hämtningar utan 
sommartillägg 

1500 kr 4835 kr 0 kr 6335 kr 

 

Kostnadstäckning endast hämtningskostnad 

ABONNEMANG GRUNDAVGIFT RÖRLIG AVGIFT SOMMARTILLÄGG SUMMA  

26 hämtningar med 
sommartillägg  
5 extra hämtningar 

1500 kr 3445 kr 663 kr 5608 kr 

26 hämtningar utan 
sommartillägg 

1500 kr 3445 kr 0 kr 4945 kr 

 

Förslag taxa 2018/2019  
Abonnemangsformerna i skärgården och fastlandet likställs, men då kostnaderna är avsevärt 
större i skärgården än på fastlandet föreslår vi följande taxenivå istället för full kostnadstäckning. 
Förslaget innebär att fastlandet subventionerar skärgården med 2999 kr/år (7729 kr - 4730 kr) för 
abonnemanget 26 hämtningar med sommartillägg 5 extra hämtningar och 2205 kr/år  
(6335 kr - 4130 kr) för 26 hämtningar utan sommartillägg. 

  

ABONNEMANG GRUNDAVGIFT RÖRLIG AVGIFT SOMMARTILLÄGG SUMMA  

26 hämtningar med 
sommartillägg  
5 extra hämtningar 

1500 kr 2630 kr 600 kr 4730 kr 

26 hämtningar utan 
sommartillägg 

1500 kr 2630 kr 0 kr 4130 kr 

 
 
 


