
15 Österåker 

Österåkers kommun 
Kommunkansliet 

Anmälningspunkt 3 f - Svar på synpunkt o m ny avfallstaxa 
(taxa för tömning av hushållsavfall) 

Bifogat återfinns svar på synpunkt om ny avfallstaxa (tax a för tömning av 
hushållsavfall) samt inkommen synpunkt. 
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0 Österåker 

Österåkers kommun 
Kommunfullmäktiges ordförande 

Ingmar Lönngren 
Datum: 2018-04-13 
Ärende/nr: 2018/0055 

Svar på synpunkt om ny 
avfallstaxa (taxa för tömning av hushållsavfall) 

Jag har emottagit din synpunkt adresserad till Kommunfullmäktige och inkommen 
till kommunen 2018-04-04. 

Tack för din synpunkt! 
Roslagsvatten AB har meddelat att de ska ta fram ett förslag på a bonnemang med 
färre tömningar. Kommunfullmäktige kommer därefter att ta ställning till förslaget 
efter beredning av kommunens tjänstemän och av Kommunstyrelsen. 

Roslagsvatten AB har utkommit med en förtydligande information gällande den nya 
avfallstaxan. Denna finns tillgänglig på Roslagsvatten AB:s hemsida 
www.rosIagsvatten.se. 
Jag bifogar informationen i mitt svar till dig. 

Din synpunkt och mitt svar kommer att komma hela Kommunfullmäktige tillhanda i 
samband med Kommunfullmäktiges kommande sammanträde 2018-04-23. 

Med vänlig hälsning 
Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Den nya renhållningstaxan uppmanar inte till den framsynta återvinningspolitik som 
hemsidan antyder. På kommunens hemsida kan man läsa följande 
Det är kommunfullmäktige som bestämmer vad du ska betala för din 
sophämtning. Hur mycket du själv sorterar, komposterar eller slänger i 
soptunnan påverkar din avgift för sophämtning. 

Den nya taxan innebär att jag fått en avgiftshöjning med över 40%. Det kanske behövs för att 
finansiera sophämtningen. 

Höjningen av grundavgiften från 1 2 00:- till 1 500:- är inget att säga något om. 

För vårt hushåll har vi ans trängt oss och sorterat och återvunnit och på så vis kommit ner till 
5 tömningar / år (5 x 38 = 190:-). Den nya taxan 495:- / år oavsett tömningsfrekvens 
eller 495/ 5 ~ 100:- per tömning 

Kanske hade det varit bättre att höja avgiften / tömning. Då hade det fortfarande varit 
intressant att sortera. Men ni politiker är väl för fega för att besluta om en höjning 
på över 200 % av hämtningstaxan även om det är det ni gjort. 

Nu verkar det enklare att sluta sortera och fylla tunnan 

Ingmar Lönngren 


