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Tjänsteskrivelse

Revidering av avfallstaxa

FÖRSLAG TILL BESLUT

att

Österåkersvatten föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa
förslaget till nya avgifter för avfallshantering med tillämpning från
1 april 2018.

att

Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att delegera
redaktionella ändringar till Österåkersvatten.

SAMMANFATTNING

Gällande taxa för avfallstjänster fastställdes den 15 december 2014 § 9:32.
Avgiftsnivåerna i nuvarande avfallstaxa bedöms vara otillräckliga för att täcka nuvarande
och uppkommande kostnader samt nödvändiga investeringar. Detta medför behov av
taxejustering inför 2018/2019.
En större förändring i avfallstjänsterna kommer ske i samband med start av ny
insamlingsentreprenad för hushållsavfall på fastlandet, 1 april 2018. Den största
förändringen är införande av abonnemangshämtning som ersätter nuvarande
behovstömning.
Fördelarna med ändrat hämtningsupplägg är flera. Vid upphandlingen av
insamlingsentreprenaden visade utvärderingen att abonnemangshämtning var det mest
ekonomiskt fördelaktiga alternativet. Vid behovshämtning passerar sopbilen alla
hämtplatser, oavsett om abonnent ställt fram sitt sopkärl i tömningsläge eller inte. Detta
innebär även att sopbilen passerar de fastigheter som endast besöks säsongsvis.
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Vid behovshämtning är erfarenheten att abonnenter ibland ställer ut sitt avfallskärl
mycket sällan vilket resulterar i sanitära problem (lukt) och en arbetsmiljörisk för
hämtpersonalen (farliga svampsporer). Med abonnemangshämtning rekommenderas
abonnenten en passande hämtfrekvens.
Abonnemangshämtning innebär att entreprenören kan planera sin körning utifrån valda
abonnemang. Nuvarande entreprenören har informerat om att det vid
abonnemangshämtning blir lättare att göra prognoser, planera hämtningen och utveckla
verksamheten. Ett resultat av detta kan exempelvis resultera i att färre områden besöks
vintertid.
Sommarhämtningen med varje veckas hämtning blir en tilläggstjänst. Detta tillsammans
med abonnemangshämtning resulterar i en effektivare hämtning med färre körda mil,
vilket både är kostnadseffektivt och miljömässigt fördelaktigt.
Avfallstaxan för hushållsavfall består av en fast grundavgift samt en rörlig avgift för
insamling och behandling av hushållsavfallet. En höjning föreslås av grundavgiften för att
täcka ökade kostnader, medan de rörliga avgifterna i stort sett kommer att vara
oförändrade för insamling av restavfall samt matavfall från hushåll och verksamheter.
Övriga tjänster såsom exempelvis insamling av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och
farligt avfall är anpassade till i avtal gällande entreprenörs- och behandlingskostnader.

REVIDERING AV AVFALLSTAXA
Inledning
Gällande taxa för avfallstjänster fastställdes den 15 december 2014 § 9:32.
Österåkersvatten ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter i
Österåkers kommun. Roslagsvatten är utförande verksamhet åt Österåkersvatten. I detta
dokument används benämningen Roslagsvatten för både Österåkersvatten och
Roslagsvatten.
I ansvaret ingår insamling och omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall inklusive slam från enskilda avloppsanläggningar. Föreliggande taxeförslag avser
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Taxa för slam från enskilda avlopp har
hanterats i ett separat ärende.
En ny avfallstaxa infördes att gälla from 2012-01-01 för Österåkers kommun med
uppdateringar för vissa tjänster från och med 2015-01-01. Grundavgiften och avgiften
för hämtning hos hushåll har varit oförändrad sedan 2012-01-01.
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En grundlig översyn av avfallstaxan har genomförts under 2017. En granskning har gjorts
av samtliga avgifters storlek jämfört med motsvarande kostnad för respektive tjänst.
Syftet är att identifiera de områden där taxan idag har låg kostnadstäckning och att
justera avgiftsposterna för att de i största möjliga utsträckning ska spegla kollektivets
utgifter. Utöver ersättning till entreprenörer tillkommer personalkostnader, kostnad för
information och kundservice samt övriga administrativa kostnader.
Granskningen har också inneburit en översyn av utbudet av tjänster kopplat till
kundernas behov av tjänster, tjänsternas miljöpåverkan samt ny teknik och hjälpmedel
vid hämtning och avlämning för behandling. Taxan har därefter analyserats och
konstruerats efter självkostnadsprincipen samt likställighetsprincipen i så stor
utsträckning som möjligt.
Ett mål i taxearbetet är att avgifterna ska vara logiskt utformade och enkla att förstå för
kunder, allmänhet, tjänstemän och politiker som arbetar med taxan. Taxan ska också
uppfylla ställda mål i renhållningsordningen det vill säga avfallsplan och lokala
avfallsföreskrifter, vilka är beslutade av kommunfullmäktige.
Taxans uppdelning
Avfallstaxan är uppdelad i de två huvudkategorierna fastland och skärgård. Avgörande
för vilken kategori abonnenten tillhör beror på vilket sätt avfallshämtningen sker.
Avfall på fastlandet hämtas med bil på farbara vägar och på de öar med fast bro- eller
färjeförbindelse till fastlandet. Om avfallshämtningen på fastlandet inte kan ske genom
det fasta vägnätet utan hämtning sker från sjön är skärgårdstaxan tillämplig.
Avfallshämtningen från sjön sker i huvudsak på öar utan fast bro- eller färjeförbindelse
till fastlandet.
Österåkersvatten har rätt att ta betalt för den merkostnad som båthämtningen medför.

Miljöstyrande taxa
Taxan är miljöstyrande med syfte att så många som möjligt av kommunens abonnenter
ska sortera ut sitt matavfall. Detta innebär att
-

Kunder som sorterar alternativt komposterar sitt matavfall får en lägre avgift än
de som inte sorterar ut sitt matavfall.
Kunder som inte erbjudits matavfallsinsamling får samma abonnemangskostnad
som de som sorterar ut matavfall/komposterar.
Komposterare i skärgården utan fast bro- eller färjeförbindelse erhåller en lägre
avgift på sitt abonnemang.
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Matavfallsinsamling erbjuds samtliga abonnenter med undantag av abonnenter på
Ljusterö och i skärgården. Österåkers kommun har en 91% anslutningsgrad bland de
kunder som har erbjudits matavfallsinsamling.

Förändringar i tjänster
Fastlandet
På fastlandet kommer en övergång ske från behovshämtning från småhus till
abonnemang i samband med start av ny insamlingsentreprenad för hushållsavfall på
fastlandet, 1 april 2018. I sammanfattningen beskrivs bakgrunden till abonnemangshämtning. Abonnemangen för småhus kommer att delas in i helår och
säsongsabonnemang. Utöver detta tillkommer, som tillval, ett särskilt sommartillägg för
den abonnent som önskar varje veckas hämtning under sommaren.
Taxan för flerbostadshus som har krantömda behållare ändras till viktbaserad taxa med
en fast tömningsavgift och en separat behandlingsavgift per kg. På så sätt kan kunden på
ett påtagligt sätt påverka sin avgift t.ex. genom större utsortering av förpackningar.
Insamling av hushållsavfall i container kommer endast finnas tillgänglig för
verksamheter. Flerbostadshus som har insamling av hushållsavfall i container idag
kommer att erbjudas insamling i krantömmande behållare. Detta för att underlätta
tömningen för entreprenören och för att öka renhetsgraden av det avfall som ska läggas
i behållaren. Det blir också renare och mer trivsamt i närområdet kring behållaren.
För att minska arbetsmiljörisken för hämtpersonalen är ett mål att styra hämtningen så
att den i så stor utsträckning som möjligt sker från sopkärl eller krantömmande
behållare. Säckar får aldrig väga mer än 15 kg. Taxan för säckhämtning på fastlandet
(storkökssäck) har fått ett påslag för att vi önskar minska användandet av tjänsten.
För tjänsten trädgårdsavfall gäller att abonnemang sker från fastställda områden.
Områdena kommer att vara specificerade på Roslagsvattens hemsida.

Skärgården
För skärgården har abonnemangsformerna justerats så att de i större utsträckning
likställs med abonnemangen på fastlandet. Likt abonnenter på fastlandet kommer varje
veckas hämtning under sommarperioden finnas tillgänglig som tillval.
I Bilaga 2 redovisas en fördjupning kring avgifter i skärgården.

DOKUMENT ID: 20170925-20089
SIDAN: 5 (8)

Taxan har kompletterats med insamling av glasförpackningar och/eller returpapper från
verksamheter.
Justering av avgiftsnivåer
Justering av avgiftsnivåerna baseras på följande:
Aktiviteter:








Ingen höjning av taxan har skett sedan 2012 och därmed har ingen justering
skett för ökade kostnader och investeringar.
Justering av avgifterna med avseende på självkostnadstäckning utifrån
självkostnadsprincipen.
Ökade behandlingskostnader för förbränning av hushållsavfall. Minskade
behandlingskostnader för behandling av matavfall.
Indexuppräkningar för taxan enligt gällande entreprenadavtal ses över årligen
och regleras i förekommande fall. I förslaget till reviderad taxa har uppräkning
gjorts med hänsyn till att entreprenadkostnaderna och dess tillämpliga index
bedöms öka med cirka 2 procent. Detta under förutsättning att rådande
inflationsutveckling blir bestående för hela år 2018/2019.
Förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga
kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling.
Säkerställa juridiskt stöd för betalningskrav (påminnelseavgift, dröjsmålsränta
och inkassokostnader)

Kommande investeringar:










Byte av avfallskärl, ca 10 000 stycken.
Inköp av gemensamhetsbehållare för insamling av hushållsavfall
och inköp av gemensamhetsbehållare för fastighetsnära
insamling av förpackningar.
Utöka gemensamhetsinsamling i skärgården och vid områden
där arbetsmiljöproblem finns.
Ombyggnad av farligt avfall och el-avfallsinsamlingen samt
rangerplan vid Brännbackens ÅVC.
Införande av nytt insamlingssystem för farligt avfall inkl.
utökning av Samlaren.
Matavfallsprojekt #sorteramatresten
Utveckla en digital avfallsportal för exempelvis
entreprenörsuppföljning och statistik
Digitalisering av kundtjänsten för beställning av tjänster och
FAQ.
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TAXANS UTFALL
Nedan redovisas hur kostnaderna förändras för några av de vanligast förekommande
tjänsterna.
FASTLAND
Småhus
För bostad i småhus föreslås den fasta grundavgiften att uppgå till 1 500 kr, vilket
innebär en höjning med 25%.
Helårsabonnemang för småhus
Med matavfallsinsamling, 190L kärl
Tömning varannan vecka kostar 990 kr/år och tömning en gång per månad 495 kr/år.
Avgifterna är oförändrade jämfört med motsvarande antal tömningar vid
behovstömning 2017.
Osorterat abonnemang, 190L kärl
Tömning varannan vecka kostar 1 980 kr/år. Avgiften är oförändrad jämfört med
motsvarande antal tömningar för osorterat abonnemang vid behovstömning 2017.
Hämtning en gång per månad erbjuds ej för osorterat abonnemang.
Säsongsabonnemang för småhus
Med matavfallsinsamling, 190L kärl
Tömning varannan vecka mellan april – oktober, kostar 495 kr och tömning varannan
vecka mellan juni-augusti, kostar 265 kr/år. Avgifterna är oförändrade jämfört med
motsvarande antal tömningar vid behovstömning 2017.
Osorterat abonnemang, 190L kärl
Tömning varannan vecka mellan april – oktober, kostar 990 kr/år och tömning varannan
vecka mellan juni-augusti, kostar 530 kr/år. Avgifterna är oförändrade jämfört med
motsvarande antal tömningar för osorterat abonnemang vid behovstömning 2017.
Sommartillägg, varje veckas hämtning 5 gånger kostar 380 kr vid matavfallsinsamling och
760 kr/år för ett osorterat abonnemang.
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Flerbostadshus
För boende i flerbostadshus med gemensam behållare, föreslås den fasta grundavgiften
att uppgå till 900 kr per lägenhet, vilket innebär en höjning med 50%.
Med matavfallsinsamling, 660L kärl
Tömning varannan vecka kostar 309 kr/år och lägenhet1 och tömning varje vecka kostar
617 kr/år.
Osorterat abonnemang, 660L kärl
Tömning varannan vecka kostar 617 kr/år och lägenhet1 och tömning varje vecka kostar
1 234 kr/år.

SKÄRGÅRD
Grundavgift
För småhus och verksamheter i skärgården kommer den fasta grundavgiften att uppgå
till 1 500 kr, vilket innebär en höjning med 25%. Förnärvarande finns inga flerbostadshus
i skärgården.
Helårsabonnemang för småhus och verksamheter
Med godkänd kompost
Tömning varannan vecka (26 ggr/år) kostar 2 430 kr/år vilket innebär en kompostrabatt
om 200 kr jämfört med osorterat abonnemang. För 2017 kostar 30 hämtningar
2 443 kr/år. Varje veckas hämtning under sommaren upphör. Abonnent kan välja
tilläggstjänst sommarabonnemang om 5 hämtningar för 600 kr/år.
Tömning en gång per månad (13 ggr/år) kostar 1 820 kr/år. Tjänsten är oförändrad i
kostnad och utförande jämfört med 2017. Abonnent kan välja tilläggstjänst
sommarabonnemang om 5 hämtningar för 600 kr/år.
Osorterat abonnemang
Tömning varannan vecka (26 ggr/år) kostar 2 630 kr/år. För 2017 kostar 30 hämtningar
2 630 kr/år. Varje veckas hämtning under sommaren upphör. Abonnent kan välja
tilläggstjänst sommarabonnemang om 5 hämtningar för 600 kr/år.
Hämtning en gång per månad erbjuds ej för osorterat abonnemang.

1

Antaget 10 stycken lägenheter per 660L kärl.
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Säsongsabonnemang för småhus och verksamheter
Med godkänd kompost
Tömning varannan vecka mellan april – oktober, kostar 1 820 kr/år och tömning
varannan vecka mellan juni-augusti, kostar 980 kr/år, vilket innebär en kompostrabatt
om 100 kr jämfört med osorterat abonnemang. Motsvarande abonnemang med
avseende på antal hämtningar finns ej 2017, men avgift per tömning är oförändrad
jämfört med taxa för fritidsabonnemang 2017.
Osorterat abonnemang
Tömning varannan vecka mellan april – oktober, kostar 1 920 kr/år och tömning
varannan vecka mellan juni-augusti, kostar 1 080 kr/år. Motsvarande abonnemang med
avseende på antal hämtningar finns ej 2017, men avgift per tömning är oförändrad
jämfört med taxa för fritidsabonnemang 2017.
Sommartillägg, varje veckas hämtning 5 ggr kostar 600 kr/år.

Ny föreslagen avgift
Förslag till taxedokument inklusive prislista presenteras i Bilaga 1.

Kerstin Wärn
Chef Avfall & Miljölogistik
Roslagsvatten AB

BILAGOR
Bilaga 1: Förslag till nytt taxedokument inklusive prislista
Bilaga 2: PM Avgifter skärgården

