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Vikttaxan som är kopplad till krantömda behållare och lastväxlarbehållare togs
fram och designades för att främja flerfamiljskunder och verksamheter som är
bra på att källsortera. Tömningskostnaden för att tömma behållaren sattes lågt
och viktpriset sattes högt. Med erfarenhet och statistik samt dialog med kunder
ser vi att avgiften belastar kunderna orättvist mycket, även de som är
förhållande vis bra på att källsortera. Där av vill vi justera ner priset 2 kr per kg
för vikttaxorna inom insamlingsområde Fastland. Priset för restavfall sänks
från 4 kr per kg till 2 kr per kilo. Priset på osorterat kärl- och säckavfall sänks
från 6 kr per kg till 4 kr per kg. Priset för insamlingsområde Skärgård har sedan
tidigare ett lägre pris.
Abonnemang för trädgårdsavfall finns i nuvarande taxa i två tömningsintervall.
8 ggr per år, samt 15 ggr per år. Tömningarna sker från och med april till
november med uppehåll under juli månad. Antalet kunder som valt alternativet
15 tömningar är så få att följden blir att Roslagsvatten kör långa sträckor för
bara ett fåtal tömningar. Därför vill vi avveckla denna tjänst. Vi föreslår även
att budning av extratömning av trädgårdsavfall i kärl tas bort av samma skäl.
Kunder som har större behov än 8 tömningar per år kan ha fler kärl eller buda
hämtning av trädgårdsavfall i storsäck (1m3).
Tjänsten sommartillägg 5 st hämtningar av kärl- och säckavfall för
insamlingsområde Skärgården. Sista hämtningen i detta tilläggsabonnemang
nyttjas enbart av ett par kunder, vilket leder till långa sjötransporter för att
samla in ytterst lite avfall. Vi vill därför minska ner denna tjänst till 4
hämtningar, vilket majoriteten av dessa kunder gagnas av då priset sänks från
612 kr till 490 kr.
Nya föreslagna avgift

-

Vikttaxan för restavfall i insamlingsområde Fastland 2 kr per kg
Vikttaxan för kärl och säckavfall i insamlingsområde Fastland 4 kr per
kg
Sommartillägg 4 st hämtningar insamlingsområde Skärgård 490 kr.

Avveckling föreslås för tjänsterna

-

Abonnemang 370 l trädgårdsavfall 15 ggr/år
Extratömning av Trädgårdsavfall i 370 l kärl
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