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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Datum 2021-09-07 
Dnr KS 2021/0151 

Till Kommunstyrelsen 
 

 
Ändring av avfallstaxan och slamtaxan i Österåkers kommun   
 
Sammanfattning 
Österåkervatten har arbetat fram ett förslag till en ny avfallstaxa som bl a innebär omfördelning av 
avfallstaxan. 

 
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
Anta den av Österåkervatten AB föreslagna nya avfallstaxan. Den nya avfallstaxan skall börja gälla 
från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut. 

I enlighet med Österåkersvattens förslag införs en grundavgift för slam från 2022, tas subventionen 
för slamtömning för permanentboende i skärgården bort och omfördelas avfallstaxan. 

Redaktionella förändringar av avfallstaxan delegeras till Österåkersvatten AB styrelse 

 
Bakgrund 
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och avgifterna i taxan ska täcka insamling och behandling av 
avfall, ersättning till entreprenörer, kostnader för återvinningscentral, kundservice, utveckling av 
verksamheten, information m.m. Avgiften är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift som 
beror av kärlstorlek, hur ofta avfallet hämtas samt huruvida matavfallssortering sker. Den 
beräkningsmodell som ligger till grund för nuvarande avfallstaxa konstruerades 2018. De justeringar 
av avgifter som har gjorts sedan dess har inneburit en procentuell uppräkning av samtliga avgifter. 
Beslut om en sådan justering fattades senast i december 2020 och träde i kraft i januari 2021. 
Eftersom det enligt Österåkervatten AB funnits behov av en översyn av de tjänster som erbjuds i 
Österåker, liksom av beräkningsmodellen, har en genomgång gjorts av Österåkervatten AB under 
våren 2021. Ett förslag med justerade tjänster och nya avgiftsnivåer har därefter tagits fram. 

Österåkervatten AB´s styrelse har vid sitt sammanträde 2021-06-16 beslutat föreslå: 

att            kommunfullmäktige beslutar om införandet av grundavgift för slam från 2022 

att kommunalfullmäktige beslutar att ta bort subventionen på slamtömning för permanentboende i skärgården 

att           kommunfullmäktige beslutar om omfördelning av avfallstaxan för 2022 



 
 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 
Sida 2 av 2 

att           kommunfullmäktige beslutar att den nya avfallstaxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 
eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut  

att            kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av avfallstaxan till Österåkersvatten AB 
styrelse 

Taxan är uppdelad i grundavgifter och rörliga avgifter. Grundavgift täcker kostnader för 
administration, planering, återvinningscentral mm. och rörliga avgifter täcker kostnader för 
abonnemang och andra tjänster som fastighetsägarna beställer.  

2022 går ansvaret för insamling och behandling av tidningar (returpapper) över från producenterna 
till kommunerna. Detta medför ökade kostnader med 27 kr per grundavgift.  

Grundavgiften för småhus ligger kvar på samma nivå som tidigare, samtidigt sänks avgiften för 
abonnemang för hämtning av avfall. Detta leder till att en familj som bor i en villa på fastlandet 
sänker sin årskostnad med 10,2%. En villa i insamlingsområde skärgård sänker sin årskostnad med 
1,2% 

En grundavgift för enskilda avlopp på 629 kr per år föreslås införas. Kostnaden för slamtömning 
sänks samtidigt kraftigt. De flesta enskilda avlopp töms två eller fler gånger per år. En fastighet som 
har två (2) tömningar eller fler får en sänkning av sin totala årliga kostnad. Fastigheter med enbart en 
(1) tömning per år får en höjning med 4,3% på fastland och 6,7% i skärgården. 

Grundavgiften för flerfamiljshus höjs, samtidigt som abonnemangen för hämtning av avfall sänks. 
För en fastighet med insamling i kärl blir kostnaden per lägenhet i princip oförändrad (höjning med 
0,4%).  

Förvaltningens slutsatser 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot det av Österåkervatten framtagna förslaget 
 
Bilaga 
1. Förslag till ny avfallstaxa  beslutad på Österåkervattens styrelsemöte 2021-06-16 
2. Protokoll från Österåkervattens styrelsemöte 2021-06-16 

 

 

Kent Gullberg    
Samhällsbyggnadschef    
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