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Revidering av Avfallstaxa 

Sammanfattning 
Österåkersvatten föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa förslaget avseende 
kompletteringar gällande Avfallstaxa i Österåkers kommun med tillämpning från närmaste 
månadsskifte efter beslutsdatum i kommunfullmäktige. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avfallstaxa i Österåkers kommun kompletteras i enlighet med förslagen i de tta tjänstudåtande. 
Andringen av avfallstaxan skall gälla från 2018-08-01. 

Bakgrund 
Gällande taxa för avfallstjänster fastställdes den 11 december 2017 och började gälla 1 april 2018. 
De största förändringarna i taxan är höjd grundavgift samt en övergång från behovsanpassad 
hämtning till abonnemangshämtning dvs. schemalagd hämtning. Österåker vatten ser dock att en 
komplettering till taxan är nödvändig enligt förslaget nedan. 

Kapitel 2.1 Kärlabonnemang med separat utsortering av matavfall på fastlandet 

Inledande text till kapitel 2.1 ko mpletteras med: Abonnenter på Ljusterö erbjuds i dagsläget inte 
separat utsortering av matavfall. 

Kapitlet kompletteras ytterligare med en taxa för utglesad hämtning av restavfall (brännbart avfall) 
på fastlandet. För många kunder har behovsanpassad sophämtning passat mycket bra. Dessa kunder 
har upplevt en försämring i servicen när vi nu går över till fasta scheman. Det går inte att påverka sin 
sopavgift i lika stor utsträckning längre, vilket många kunder upplever som en försämring. Under 
perioden med behovshämtning har invånarna i kommunen börjat sortera främst förpackningar och 
matavfall i högre utsträckning än tidigare vilket innebär att vissa hushåll inte har behov av hämtning 
av sitt restavfall (brännbart avfall i det gröna kärlet) så ofta. 

I den nya avfallstaxan är det glesaste intervallet för hämtning av restavfall var fjärde vecka 
motsvarande 
13 gånger per år. Roslagsvatten har tagit tills sig av kundernas synpunkter och ser ett behov av ett 
helårsabonnemang med färre tömningar än en gång per månad (brännbart avfall). Förslaget är att de t 
brännbara avfallet hämtas var åttonde vecka motsvarande 7 ggr/år. 
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Bolaget ser dock att ett krav för att få teckna tjänsten är att kunden har en av kommunen godkänd 
kompostanläggning. 

Då priset per tömning inte skiljer sig från övriga helårsabonnemang för kärltömning avser 
Roslagsvatten införa tjänsten under våren-sommaren 2018. 

HELÅRSABONNEMANG ' ' 
I i i 1 ; ' 

TÖMNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT 
•51' v • v; 

Kärl 190L restavfall, var 8:e vecka, 7 gr/år 
Krav på godkänd kompostanläggning 

265 kr/år 

Kapitel 11.5 Krantömmande behållare för restavfall i skärgården 

Avfallstaxan kompletteras med taxa för verksamheter avseende krantömmande behållare < 3 m3 för 
restavfall i skärgården. Föreslagen taxa för hämtning max 17 gr/år är 33 400 kr/år. Förslaget innebär 
att detta abonnemang subventioneras för att gynna verksamheter i skärgården, men även att främja 
krantömda behållare framför säckhantering för att på så vis förbätt ra arbetsmiljön för 
insamlingsentreprenören. Avgiften motsvarar avgift för hämtning från 20 hushåll med 
gemensamhetsabonnemang i skärgården. Vi bedömer att ca 3 kunder i Österåkers skärgård berörs av 
förändringen. Dialog förs med dessa kunder. 

TJÄNST ;;; : 
• [i i . i, J 11 • , • . Af|k 

AVGIFT 

Krantömmande behållare < 3 m3 för restavfall, maximalt 
17 tömningar per år 

33 400 kr/år 1 

Komplettering Kapitel 11.6 Lastväxlarcontainer i skärgården 

Taxa för lastväxlarcontainer i skärgården: taxa för behandling av restavfall/osorterat avfall justeras 
till 1 kr/kg. 

Övriga tjänster 

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

Sida 2 av 3 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

I de fall då taxan sakna r tillämplig bestämmelse fattar Österåkersvatten beslut om avgift vilken förs 
in i taxan för att till året efter fastställas av kommunfullmäktige. De grunder som anges i MB 27 kap. 
5 § (likställighets- och självkostnadsprinciperna) måste följas vid alla beslut om avgift. 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att kompletteringen av avfallstaxan är välmotiverade. 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnasdchef 

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

Sida 3 a v 3 


