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VafabMiljös direktion fattade 29 november 2018 beslut om att skicka förslag om ny 
avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna. Förslaget har presenterats för samt
liga medlemskommuner under januari-februari 2019. Kommunerna har lämnat syn
punkter på förslaget under mars 2019. 
Vid sitt möte den 9 april 2019 fattade direktionen beslut om reviderat förslag till av
fallstaxa för 2020. Beslut fattas därefter i respektive kommunfullmäktige under 
maj/juni 2019. Taxan är avsedd att börja gälla från och med 1 januari 2020. 
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Kommunstyrelsen Sala 

Förslag till Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbund 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna A vfallstaxa 2020 för VafabMiljö 
Kommunalförbund att gälla från 1 januari 2020. 

Sammanfattning 

Bakgrund 

VafabMiljös direktion fattade 2018-11-29 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa på 
remiss till medlemskommunerna. Förslaget har presenterats för samtliga medlemskommuner 
under januari-februari 2019. Kommunerna har därefter lämnat synpunkter på förslaget under mars 
2019. Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande och ett reviderat förslag presenteras i detta 
missiv samt i Taxedokument inklusive prislista i bilaga 2. Vid sitt möte den 9 april 2019 fattade 
Direktionen beslut om att skicka reviderat förslag till avfallstaxa vidare till respektive 
kommunfullmäktige för beslut under maj/juni 2019. Processen och tidplanen har under våren 
2018 förankrats med medlemsrådet ( samtliga KSOer ), direktionen och samrådsorganet. Taxan är 
avsedd att börja gälla från 1 januari 2020. 

I förbundets konso1iialavtal, punkt 2, står att "Mot bakgrund av de framtida utmaningarna är 
målsättningen med kommunernas samverkan inom avfallsområdet att möjliggöra att 
medlemskommuner på sikt ska ha en gemensam renhållningsordning och renhållningstaxa och en 
effektiv samordning av hela avfallsverksamheten i regionen." Tidpunkten för detta är satt till 
"senast under år 2019" . 

Remissvar från kommunerna mars 2019 

Nedan följer en översiktlig sammanställning av medlemskommunernas synpunkter inkomna i 
mars 2019 på förslaget till taxa beslutat på Direktionsmöte 2018-11-29. En detaljerad 
sammanställning med svaren på synpunkterna redovisas i Bilaga 1. 

1) Samtliga kommuner utom Skinnskatteberg ställde sig bakom förslaget till gemensam 
taxa, dock med vissa förbehåll. 
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2) Några av kommunerna vänder sig mot att avgift för hemkompost och avfallskvarn 
kopplad till avloppsnätet jämställs med insamling av matavfall i kärl. Dessa kommuner 
menar att abonnemangstypen matavfall i kärl bör bära sina egna kostnader. De uttrycker 
också att hushåll med insamling av matavfall i kärl bör ha en högre taxa än de hushåll 
som har hemkompostering eller avfallskvarn. 

3) Generellt vill kommunerna se en tydligare långsiktig budget och hur VafabMiljös 
effektivitet ska öka så att kostnader och därmed taxorna kan hållas nere. 

4) Kommunerna uttrycker ett behov av att få klarhet i hur resultatutjämningsfondema ska 
användas och där det finns pengar kvar, hur utbetalning ska ske. Se svar i bilaga 1. 

Taxans utfall och konsekvenser - Reviderat förslag mars 2019 

Omarbetat förslag till taxa efter kommunernas remissvar mars 2019: 

Följande förändringar föreslås i förslaget till avfallstaxa efter inkomna synpunkter från 
medlemskommunema: 

I. Hänsyn har tagits till synpunker avseende abonnemang för hemkompost från 
kommunerna KAK, Skinnskatteberg, Hallstahammar och Surahammar. 

a) Detta innebär att en avgift läggs på hämtning av matavfall i kärl eller annan 
behållare. I tidigare förslag 0 kr. Det nya förslaget innebär exempelvis att 
hämtning av matavfall i 140 literskärl varannan vecka kostar 200 kr/år 
(standardabonnemang). 

b) Av kommunen godkänd hemkompost och avfallskvarn kopplad till avloppsnätet 
blir kostnadsfri men anmälan krävs. Avgift för restavfall i kärl betalas. 

c) Konsekvensen blir att restavfallsavgiften sänks för samtliga abonnenter jämfö1i 
med tidigare förslag. 

d) Abonnenter med matavfall i kärl får därmed en höjning av den totala 
abonnemangsavgiften jämfört med tidigare förslag. 

II. F01isatt gäller effekten att den största delen av avgiftshöjningarna kan hänföras till ökade 
grundavgifter. 

III. Utfallet för de vanligast förekommande abonnemangen i diagramform för samtliga 
delägarkommuner redovisas i Annex 2. 

Möjligheten att påverka sin avfallsavgift 

Det finns möjligheter att påverka sin avfallsavgift och det omarbetade förslaget stöder detta 
ytterligare: 

IV. Alla abonnenter som har små mängder avfall och är duktiga på att sortera kan: 

a) välja glesare hämtning 

b) välja mindre kärlstorlek 

c) dela kärl med en eller flera grannar eller gå samman i gemensamhetslösning 

V. Restavfallsavgiften (gröna kärlet) har sänkts ytterligare för hämtning var 4:e vecka. 
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VI. Restavfallsavgiften (gröna kärlet) har sänkts ytterligare för hämtning 1 gång per kvartal 
(sk förlängt hämtningsintervall). Krav på hemkompost eller kvarn. 

Oförändrat i förslaget 

VII. Den totala intäkten från nuvarande avfallsavgifter bedöms vara otillräcklig för att täcka 
nuvarande och kommande kostnader samt nödvändiga investeringar. Detta medför behov 
av en taxejustering inför 2020. Från 2019 till 2020 beräknas totala intäkten från 
avgifterna behöva öka med ca 35 MSEK, vilket motsvarar ungefär 11 %. Intäktsökningen 
behövs för att täcka det underskott som råder mellan intäkter och kostnader. 

) 
a) En omfördelning sker mellan grundavgifter och hämtningsav§ifter, där intäkterna 

från grundavgifterna totalt behöver öka för att täcka de kostnacler som hör till 
grundavgiften. 

b) Ökade insamlings- och behandlingskostnader. Senaste 5 åren har inneburit en 
50% ökning av behandlingskostnader för förbränning av restavfall (kr/ton). 

VIII. Taxorna har idag stor spridning med avseende på avgiftsnivåer och utformning mellan 
medlemskommunerna. Det beror i flera fall på att man inte sett över och reviderat 
avfallstaxan på lång tid och däimed har heller ingen justering skett för ökade kostnader 
och investeringar. Utfallet per kommun presenteras närmare nedan i Annex 2 Taxans 
utfall per kommun. 

IX. Ett mål med taxa 2020 är att så många som möjligt ska sortera ut sitt matavfall. För 
osorterade abonnemang sker därför en generell höjning av avgifterna. I fem av 
kommunerna finns idag inte möjligheten att teckna ett osorterat abonnemang (KAK, 
Heby, Surahammar). VafabMiljö ser dock att abonnemanget i dagsläget behöver finnas 
kvar för att använda i de fall då sorteringen inte fungerar, exempelvis då det uts01ierade 
matavfallet innehåller felsorterat material eller då restavfallet innehåller stor andel 
matavfall. 

X. För övriga tjänster såsom insamling av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt 
avfall är avgifterna anpassade till i avtal gällande entreprenörs- och 
behandlingskostnader. 

Ekonomi och resultatutjämningsfonder 

I förbundsordningen står följande kopplat till långsiktig budget: "Förbundsdirektionen ska årligen 
före maj månads utgång upprätta förslag till budget med investerings- och finansieringsplan för 
den egna verksamheten för den kommande treårsperioden samt tillse att motsvarande förslag 
upprättas i hel- eller majoritetsägda företag. " 

Treårsbudget för perioden 2020-2022 är framtagen och beslutades av direktionen den 
9 april 2019. Förutom höjningen av taxan till 2020 aviseras i dagsläget ingen ytterligare höjning 
under den kommande 3-års perioden. Väii att notera är att intäkterna från avfallskollektivet då 
ligger stilla i jämförelse med en skattefinansierad verksamhet som automatiskt får kompensation 
för kostnadsökningar i och med att skatteintäkterna ökar i takt med löneökningarna i samhället. 

Vaije medlemskommun har i kommunalförbundet en resultatutjämningsfond, RUF, som ska 
balansera taxeintäkter och kostnader över tid för det kommunala avfallsuppdraget. RUF:en kan 
aldrig bli negativ för en medlemskommun. Detta betyder att om en medlemskommun får ett 
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negativt resultat ett verksamhetsår och det ej finns någon ackumulerad RUF så tas detta på det 
gemensamma resultatet för kommunalförbundet. Om det däremot finns en ackumulerad RUF så 
minskar RUF:en med det negativa resultatet. Om resultatet för en medlemskommun är positivt för 
ett verksamhetsår så ökar RUF:en med motsvarande belopp. 

I samband med att en gemensam taxa införs från och med 2020 föreslås principen för 
särredovisning per medlemskommun ändras. Förslaget innebär att från och med 2020 så kommer 
samtliga intäkter och samtliga kostnader för det kommunala avfallsuppdraget att fördelas efter 
folkmängd i respektive medlemskommun. Detta betyder att varje medlemskommun kommer att 
få en andel motsvarande folkmängden i en gemensam RUF för kommunalförbundet. 

När principen för särredovisning per medlemskommun ändras så innebär förslaget att befintliga 
RUF:ar ska avvecklas. Detta betyder att i de medlemskommuner där det finns medel i RUF:en så 
kommer de att över en treårsperiod betalas tillbaka till avfallsabonnenterna genom en rabatt på 
grundavgiften. Det beskrivna förslaget kommer behandlas i ett separat ärende i Direktionen. 
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Ärendebeskrivning 

1. Bakgrund 

VafabMiljös direktion fattade 2018-11-29 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa på 
remiss till medlemskommunerna. Förslaget har presenterats för samtliga medlemskommuner 
under januari-februari 2019. Kommunerna har därefter lämnat synpunkter på förslaget under mars 
2019. Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande och ett reviderat förslag presenteras i detta 
missiv samt i Taxedokument inklusive prislista i bilaga 2. 

Vid sitt möte den 9 april 2019 fattade Direktionen beslut om reviderat förslag till avfallstaxa för 
2020. Beslut fattas därefter i respektive kommunfullmäktige under maj/juni 2019. Processen och 
tidplanen har under våren 2018 förankrats med medlemsrådet (samtliga KSOer), direktionen och 
samrådsorganet. Taxan är avsedd att börja gälla från 1 januari 2020. 

Detta missiv innehåller en beskrivning av det omarbetade förslaget till avfallstaxa efter att 
synpunkter från kommunerna arbetats in. Bakgrund, historik och förklaringar till taxekonstruktion 
finns presenterade i Annex 1, som innehåller följande avsnitt: 

• Bakgrund och historik 

• Syfte med ny gemensam avfallstaxa 

• Taxekonstruktion: grundavgift - kategorier och nyttjandegrad, hämtningsavgift och 
kostnadstäckning 

• Förändringar i tjänster 

• Ekonomi och resultatutj ämningsfonder 

2. Remissvar från kommunerna, mars 2019 

Nedan följer en översiktlig sammanställning av medlemskommunernas synpunkter inkomna i 
mars 2019 på förslaget till taxa beslutat på Direktionsmöte 2018-11-29. En detaljerad 
sammanställning med svaren på synpunkterna redovisas i Bilaga 1. 

1) Samtliga kommuner utom Skinnskatteberg ställde sig bakom förslaget till gemensam 
taxa, dock med vissa förbehåll. 

2) Några av kommunerna vänder sig mot att avgift för hemkompost och avfallskvarn 
kopplad till avloppsnätet jämställs med insamling av matavfall i kärl. Dessa kommuner 
menar att abonnemangstypen matavfall i kärl bör bära sina egna kostnader. De uttrycker 
också att hushåll med insamling av matavfall i kärl bör ha en högre taxa än de hushåll 
som har hemkompostering eller avfallskvarn. 

3) Generellt vill kommunerna se en tydligare långsiktig budget och hur VafabMiljös 
effektivitet ska öka så att kostnader och därmed taxorna kan hållas nere. 

4) Kommunerna uttrycker ett behov av att få klarhet i hur resultatutjämningsfonderna ska 
användas och där det finns pengar kvar, hur utbetalning ska ske. 

5) Ett behov finns av att tydliggöra kärlstorleksintervall och vad som sker med de kärl som 
står utställda idag. 

6) Ett behov finns att tydliggöra principer för fördelning av grundavgift per kategori. 
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3. Taxeprinciper och styreffekter - Reviderat förslag mars 2019 

För att styra mot ställda mål har taxan konstruerats enligt principerna: 

Miljöstyrande principer: 

A. Förbundet ska medverka till att skapa en långsiktig hållbar avfallshantering med 
utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål. 

B. Taxan styr mot att uppfylla avfallstrappan dvs Sveriges och EU:s antagna avfallshierarki 
samt det uppdraget som VafabMiljös kommuner åtagit sig i styrande dokument. 
Exempelvis innebär det att öka sorteringsgraden och återvinningen på Återbruken. 

C. Taxan styr övergripande mot ökad utsortering av matavfall och förpackningar och 
minskade mängder restavfall. 

D. De tunga transporterna ska minska, exempelvis genom 

1) Styra och uppmuntra till gemensamma hämtställen 

2) Längre intervaller mellan tömningar 

3) Införa maskinella system för tömning såsom bottentömmande behållare eller tank 
för matavfall. 

Övriga förutsättningar för avgiftsnivåer såsom ekonomiska principer etc: 

E. Kostnadstäckning och ekonomi i balans är en övergripande princip. 

F. Budget för 2020 och 2021 ligger ti 11 grund för avgifternas storlek. Detta inkluderar 
anpassning till nivåer av behandlingskostnader för förbränning av hushållsavfall och 
behandling av matavfall. Hänsyn tas även till indexuppräkningar enligt gällande 
entreprenadavtal. 

G. Renodling av att den totala grundavgiften samt hämtningsavgiften ska bära sig själva. 
Detta får effekter då kommunerna har haft olika mycket överskjutning mellan dessa två 
kostnader. 

H. Fasta avgifterna ska avspegla nyttjandet av de tjänster som den fasta avgiften ska täcka 
dvs administration, IT, Återbruken samt vissa kostnader för sluttäckning av de deponier i 
förbundets regi som inte längre används. Nedan exempel på planerade aktiviteter: 

1) Fortsatt arbete med att skapa gemensamma system för taxor och 
avfallsföreskrifter. Idag har kommunerna olika regler och taxor för 
avfallshämtning vilket gör administrationen mer omfattande än om en 
prislista och ett regelverk tillämpas. 

2) Genomförande av en ny IT- och digitaliseringsstrategi vilket ska resultera i 
ökad service och effektivitet. 

3) Utökade möjligheter att sortera ut material vilket innebär fler fraktioner på 
Återbruken vilket innebär en viss kostnadsökning. 

4) Utökade möjlighet att lämna saker för återanvändning på Återbruken. 

5) Ökade öppettider på Återbruken. 

6) Ökad satsning på informations- och påverkansarbete kopplat till 
genomförande av mål i A vfallsplanen. 
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I. Förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga 
kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling. 

J. I dagsläget har ca 400 fastigheter uppehåll i avfallshämtning utan att betala grundavgift. I 
förslag till nya avfallsföreskrifter gäller att grundavgift ska betalas även om inte 
fastigheten används då abonnent har tillgång till Återbruk, kundservice, information etc. 

K. Kommande investeringar såsom utveckling av Återbruken, utbyggnad av 
biogasanläggningen samt kostnader i samband med ökade krav på rening av lak- och 
processvatten. 

Detta innebär i detalj att: 

L. Standardabonnemang för småhus är hämtning varannan vecka, 190 liter restavfall och 
140 liter matavfall. 

M. Hushåll med insamling av matavfall i kärl betalar en avgift för tömning och hämtning av 
matavfallet i kärl. 

N. Abonnent som sorterar ut matavfall till hemkompost anmäld till Förbundet eller en av 
komunen godkänd avfallskvarn kopplad till avloppsnätet betalar endast för tjänsten 
hämning av restavfallet. 

0. Hämtningsavgiften för abonnemang med osorterat avfall är ca 4 ggr dyrare än 
abonnemang för restavfall med utsortering av matavfall. Det är en medvetet hård styrning 
mot beteendet att sortera. Den totala abonnemangsavgiften dvs inklusive grundavgift är 
ca 2 ggr dyrare än ett abonnemang med matavfall i kärl. 

P. Tätare hämtintervall med ett mindre kärl är dyrare än att ha en större kärl med glesare 
hämtning, sett utifrån samma avfallsvolym. 

Q. Gemensamhetslösningar leder till färre transporter än om hämtning sker vid varje 
fastighet. Gemensamhetslösningar där flera abonnenter delar kärl kostar 60% av ett 
standardabonnemang för småhus. 

R. Sommarhämtningar är reglerade utifrån hämtintervall med faktor 0,6 utifrån 
årshämtningsintervallen. 

S. Standardabonnemang för flerbostadshus , samfälligheter och verksamheter är hämtning 
en gång i veckan, 660 liter restavfall och 240 liter matavfall. 

T. En viss justering för att uppmuntra en bättre arbetsmiljömässig hantering finns på de 
större behållarna dvs bottentömmande behållare och container. 
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4. Taxans utfall och konsekvenser för VafabMiljö Kommunalförbund - Reviderat 
förslag mars 2019 

Omarbetat förslag till taxa efter kommunernas remissvar mars 2019: 

Följande förändringar föreslås i förslaget till avfallstaxa efter inkomna synpunkter från 
medlemskommunerna: 

I. Hänsyn har tagits till synpunker avseende abonnemang för hemkompost från 
kommunerna KAK, Skinnskatteberg, Hallstahammar och Surahammar. 

a) Detta innebär att en avgift läggs på hämtning av matavfall i kärl eller annan 
behållare. I tidigare förslag 0 kr. Det nya förslaget innebär exempelvis att 
hämtning av matavfall i 140 literskärl varannan vecka kostar 200 kr/år 
(standardabonnemang). 

b) Av kommunen godkänd hemkompost och avfallskvarn kopplad till avloppsnätet 
blir kostnadsfri men anmälan krävs. Avgift för restavfall i kärl betalas. 

c) Konsekvensen blir att restavfallsavgiften sänks för samtliga abonnenter jämfört 
med tidigare förslag. 

d) Abonnenter med matavfall i kärl får därmed en höjning av den totala 
abonnemangsavgiften jämfört med tidigare förslag. 

II. Fortsatt gäller effekten att den största delen av avgiftshöjningarna kan hänföras till ökade 
grundavgifter, se diagram i Annex 2. 

III. Utfallet för de vanligast förekommande abonnemangen i diagramform för samtliga 
delägarkommuner redovisas i Annex 2. 

Oförändrat i förslaget 

IV. Den totala intäkten från nuvarande avfallsavgifter bedöms vara otillräcklig för att täcka 
nuvarande och kommande kostnader samt nödvändiga investeringar. Detta medför behov 
av en taxejustering inför 2020. Från 2019 till 2020 beräknas totala intäkten från 
avgifterna behöva öka med ca 35 MSEK, vilket motsvarar ungefär 11 %. Det är viktigt att 
påpeka att 11 % är en genomsnittlig förändring och konsekvensen blir olika för olika 
tjänster, abonnentkollektiv och för varje kommun jämfö1t med gällande taxor, se Annex 
2. Intäktsökningen behövs för att täcka det underskott som råder mellan intäkter och 
kostnader. 

o En omfördelning sker mellan grundavgifter och hämtningsavgifter, där intäkterna 
från grundavgifterna totalt behöver öka för att täcka de kostnader som hör till 
grundavgiften. 

o Ökade insamlings- och behandlingskostnader. Senaste 5 åren har inneburit en 
50% ökning av behandlingskostnader för förbränning av restavfall (kr/ton). 

V. Taxorna har idag stor spridning med avseende på avgiftsnivåer och utformning mellan 
medlemskommunema. Det beror i flera fall på att man inte sett över och reviderat 
avfallstaxan på lång tid och därmed har heller ingen justering skett för ökade kostnader 
och investeringar. Utfallet per kommun presenteras närmare nedan i Annex 2 Taxans 
utfall per kommun. 
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VI. Ett mål med taxa 2020 är att så många som möjligt ska sortera ut sitt matavfall. För 
osorterade abonnemang sker därför en generell höjning av avgifterna. I fem av 
kommunerna finns idag inte möjligheten att teckna ett osorterat abonnemang (KAK, 
Heby, Surahammar). VafabMiijö ser dock att abonnemanget i dagsläget behöver finnas 
kvar för att användas i de fall då sorteringen inte fungerar, exempelvis då det utsorterade 
matavfallet innehåller felsorterat material eller då restavfallet innehåller stor andel 
matavfall. 

VII. För övriga tjänster såsom insamling av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt 
avfall är avgifterna anpassade till i avtal gällande entreprenörs- och 
behandlingskostnader. 

5. Taxans utfall specifikt för Sala kommun 

Följande förutsättningar gäller specifikt för Sala: 

• Grundavgift för flerbostadshus i gällande taxa betalas per fastighet eller per lägenhet. I 
nya taxan betalas grundavgift endast per lägenhet. 

• Fler kärlstorlekar för restavfall kommer att erbjudas för småhus då de endast har kunnat 
välja mellan 140 liter och 190 liter (gröna tunnan). 

Taxans utfall specifikt för Sala: 

• Standardabonnemang för småhus, restavfall 190 liter, matavfall 140 liter, hämtning 
varannan vecka: Detta abonnemang är det vanligaste för småhus och utgör Förbundets 
standardabonnemang. För dessa abonnenter sänks avgiften med 445 kr/år. Förändringen 
gäller sammantaget för grundavgift och hämtningsavgift. 

• Småhus med hemkompostabonnemang får en avgiftssänkning med 453 kr/år. 
Förändringen gäller sammantaget för grundavgift och hämtningsavgift. 

• Småhus med osorterat abonnemang får en avgiftshöjning med 1225 kr/år. Höjningen 
gäller sammantaget för grundavgift och hämtningsavgift. Denna taxehöjning kommer 
följas upp med information så att kund erbjuds möjlighet att välja abonnemang med 
utso11ering av matavfall i kärl eller hemkompost. 

• Abonnenter i småhus som sorterar ut förpackningar och matavfall i hög grad kan ansöka 
till Förbundet om förlängt hämtningsintervall, vilket innebär att gröna tunnan töms en 
gång i kvartalet. Abonnemanget kräver en av Förbundet godkänd hemkompost. En 
anmälningskostnad om 350 kr för hemkompost tillkommer vilket är en engångskostnad 
första gånget ett hemkompostabonnemang startas. 

• För flerbostadshus med en omfattning av ca 60 liter per hushåll och vecka fördelat på 
matavfall och restavfall, ökar avgiften med 317 kr/år och lägenhet inklusive grundavgift. 
Det är främst höjning av grundavgiften som bidrar till avgiftshöjningen. Se exempel i 
Annex 2 nedan. 
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6. Möjligheten att påverka sin avfallsavgift 

Det finns möjligheter att påverka sin avfallsavgift och det omarbetade förslaget stöder detta 
ytterligare: 

I. Alla abonnenter som har små mängder avfall och är duktiga på att sortera kan: 

o välja glesare hämtning 

o välja mindre kärlstorlek 

o dela kärl med en eller flera grannar eller gå samman i gemensamhetslösning 

Detta illustreras i Figur 1 samt Tabell 1 nedan. 

II. Restavfallsavgiften (gröna kärlet) har sänkts ytterligare för hämtning var 4:e vecka. 

III. Restavfallsavgiften (gröna kärlet) har sänkts ytterligare för hämtning 1 gång per kvartal 
(sk förlängt hämtningsintervall). Krav på hemkompost eller kvarn. 

Jämförelse mellan nya abonnemangsavgifter 2020 
Avgift inkluderar grundavgift och hämtningsavgift 

Grå färg = osorterat abonnemang 
Grön färg= matavfall i kärl 

Blå färg = hemkompost ell er avfallskvarn 

Il Taxa 2020 • Taxa 2020 rev mars 2019 
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0 kr 
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ar 4:e vecka var 4:e vecka var 4:e vecka var 4:e vecka 1 g/kvartal 

+ mat 140-1 + + mat 140-1 + + 
varannan hemkompost varannan hemkompost hemkompost 

vecka /kvarn vecka /kvarn /kvarn 

• Taxa 2020 6 423 kr 2 669 kr 2 669 kr 5 351 kr 2 439 kr 2 439 kr 2 306 kr 

Taxa 2020 rev mars 2019 6 423 kr 2 744 kr 2 630 kr 2 430 kr 5 351 kr 2 498 kr 2 454 kr 2 254 kr 2 133 kr 

Figur I . Jämförelse mellan abonnemangsavgifter 2020. Avgift inkluderar grundavgift samt hämtningsavgift. 



Påverkan av olika abonnemangsval - reviderat förslag till ny taxa 

Avgifter anges med summan av grundavgift och hämtningsavgift 

Abonnemang med insamling av matavfall 

190 liter restavfall varannan vecka+ 140 I matavfall varannan vecka 

190 liter restavfall var 4:e vecka sänker kostnaden med 

140 liter restavfall hämtning var 4:e vecka sänker kostnaden med 

Abonnemang, med insamling av matavfall, 2 hushåll delar 

190 liter restavfall varannan vecka+ 140 I matavfall varannan vecka 

190 liter restavfall var 4:e vecka sänker kostnaden med 

140 liter restavfall hämtning var 4:e vecka sänker kostnaden med 

Abonnemang hemkompostering 

190 liter restavfall varannan vecka+ hemkompostering 

190 liter restavfall var 4:e vecka sänker kostnaden med 

140 liter hämtning var 4:e vecka sänker kostnaden med 

Abonnemang hemkompostering, 2 hushåll delar 

190 liter restavfall varannan vecka+ hemkompostering 

190 lite r restavfall var 4:e vecka sänker kostnaden med 

140 liter hämtning var 4:e vecka sänker kostnaden med 

Abonnemang Osorterat 

190 liter osorte rat avfall varann an vecka 

Utöver de tta kan man även de la kärl mellan 3, 4 hushåll osv. 

Vid delning av kärl f ördelas hämtningsavgiften jämnt mellan antale t hushåll 

Tabell 1. Jämförelse påverkan på avgiften vid olika abonnemangsval. 

Sänkning 

kr/hushåll och år 

314 
490 

Sänkning 

kr/hushåll och år 

157 
245 

Sänkning 

kr/hushåll och år 

314 
490 

Sänkning 

kr/hushåll och år 

157 

245 

7. Ändring av abonnemang efter genomförande av ny taxa 

Årsavgift 

kr/hushåll och år 

2944 

2630 

2454 

Årsavgift 

kr/hushåll och år 

2295 

2138 

2050 

Årsavgift 

kr/hushåll och år 

2744 

2430 

2254 

Årsavgift 

kr/hushåll och år 

2195 

2038 

1950 

Årsavgift 

kr/hushåll och år 
6423 

I enlighet med förs lag till ny taxa är det generellt sett kostnadsfritt att ändra abonnemang. För det 
fall man ändrar abonnemang fl era gånger inom en period av sex månader kommer en avgift på 
450 kr att tas ut. Dock ser Förbundet ett behov av att det under en period då nya taxan börj ar gälla 
kommer finnas möjlighet att justera abonnemang utan att extra avgift tas ut. Detta kommer 
fö rtydligas i den kommunikation som sker inför införandet av ny taxa. 
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Eventuella frågor i ärendet besvaras av enhetschef Linda Gårds tam, 
linda. gardstam@vafabmil jo. se 

VafabMiljö Kommunalförbund 

Carina Pärm 
F örbundsdirektör 

Annex 1 
Annex 2 
Bilaga 1 
Bilaga 2 

Bakgrund och principer för taxa 
Taxans utfall per kommun 
Bemötande remissvar 
A vfallstaxa inklusive prislista 
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ANNEX 1 Bakgrund och principer för taxa 

Bakgrund och historik 

Enligt förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljö ska VafabMiljö för medlemmarnas 
räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering i enlighet med 
den myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kap Miljöbalken. Förbundet kan dock inte 
besluta om renhållningstaxa. Detta beslut fattas i respektive kommuns kommunfullmäktige. 

I förbundets konsortialavtal, punkt 2, står att "Mot bakgrund av de framtida utmaningarna är 
målsättningen med kommunernas samverkan inom avfallsområdet att möjliggöra att 
medlemskommuner på sikt ska ha en gemensam renhållningsordning och renhållningstaxa och en 
effektiv samordning av hela avfallsverksamheten i regionen." Tidpunkten för detta är satt till 
"senast under år 2019" . 

Ett grundligt arbete har genomförts under 2016-2018 för att ta fram den nya gemensamma taxan. 
Workshops har genomförts i medlemskommunerna och gemensamma grundprinciper för taxan 
togs fram och beslutades av direktionen i november 2017. 

Under 2018 har en översyn av samtliga avfallstaxor ingående i Förbundet genomförts. En 
granskning har gjorts av samtliga avgifters storlek jämfö11 med motsvarande kostnad för 
respektive tjänst. Syftet är att identifiera de områden där det idag råder obalans mellan taxan och 
de kostnader den är avsedd att täcka, och att justera av giftsposterna så 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. 

Syftet med taxan 

Syftet med Taxa 2020 är att skapa en rättvis, logisk och enkelt utformad taxa som uppmuntrar till 
hållbar livsstil. Taxan bidrar till att uppfylla mål i renhållningsordningen det vill säga ny 
gemensam avfallsplan och avfallsföreskrifter vilka tagits fram parallellt med arbete med ny 
avfallstaxa och som ställs ut under 2019 och färdigställs för att gälla from 2020. 

Enligt 24 § Avfallsförordningen (2011 :927) ska alla avfallslämnare, såväl hushåll som 
verksamheter och andra avfallslämnare, sortera ut förpackningar och tidningar från annat avfall 
och lämna det till insamling. Enligt samma förordning (15 §) är kommunerna från den 
1 januari 2019 skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling och borttransport av matavfall 
som sorteras ut av hushållen. Samtliga abonnenter i VafabMiljös verksamhetsområde erbjuds 
matavfallsinsamling och taxan är miijöstyrande med syfte att så många som möjligt ska sortera ut 
matavfall och förpackningar samt tidningar. Detta innebär att abonnenter som s011erar ut sitt 
matavfall och sina förpackningar och tidningar får en lägre avgift än de som inte sorterar ut detta. 

Taxekonstruktion 

Avfallstaxan för hushållsavfall består av en fast grundavgift samt en rörlig hämtningsavgift för 
insamling och behandling av hushållsavfallet. 

Grundavgift - fast 
Grundavgiften är en fast avgift och betalas av kategorierna småhus, småhus sommar, 
flerbostadshus samt verksamheter. I grundavgiften ingår kostnader för administration såsom 
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kundservice och fakturering, information, planering och utveckling, registerhållning, IT samt 
sluttäckning av de deponier som inte längre används. Dessutom har hushållen tillgång till 
Återbruken där de kan lämna grovavfall och farligt avfall. 

Kategori och nyttjande grad 

Grundavgiften betalas av kategorierna småhus, småhus sommar, flerbostadshus samt 
verksamheter utefter nyttjandegraden av de tjänster som grundavgiften finansierar. Småhus 
betalar en hel grundavgift. De övriga kategorierna betalar 70% (småhus sommar), 
50% (flerbostadshus) respektive 78% (verksamheter) av en hel grundavgift. Exempelvis nyttjar 
boende i lägenhet och sommarboende Återbruken i mindre utsträckning än helårsboende i 
småhus. Verksamheter betalar för Återbrukskort. 

Hämtningsavgift - rörlig 
Den rörliga hämtningsavgiften avser kostnader som uppstår vid hämtning av avfall vid 
fastigheten såsom kostnader för behållare, tömning, transport och behandling. I avgiften ingår 
även papperspåsar och påshållare för insamling av matavfall samt säckar för storkök. Avgiften 
påverkas av fastighetsägarens abonnemangsval, behållarstorlek och hämtningsintervall och är 
därmed möjlig att påverka. 

Kostnadstäckning 
I enlighet med beslut i Direktionen 2017-11-16 ska taxan avseende hushållsavfall vara 
självbärande och täcka sina egna kostnader, vilket också föijer av miljöbalken, 27 kap, 5§ samt 
uppfylla likställighetsprincipen. Förslaget till ny taxa har följt denna princip, även i avseendet att 
grundavgiften bär sig själv i så stor utsträckning som möjligt likväl som den rörliga avgiften som 
helhet. Med detta som utgångsläge har ett förslag till konstruktion och nivå på ny taxa tagits 
fram 1. 

Förändringar i tjänster 

Vid direktionsmöte 2018-09-28 beslutades att förslag till standardabonnemang för nya taxan är 
restavfall med utsortering av matavfall. Detta för att styra mot en mer miijöriktig hantering av 
avfallet. I dagsläget skiljer sig utformningen av standardabonnemang åt mellan kommunerna i 
förbundet. I en del kommuner utgör standardabonnemanget en osorterad lösning och i en del 
kommuner utgör det en sortering med rest- och matavfall. Detta speglas i utfallet av taxan. 

Abonnemangen för småhus delas in i helår och sommarabonnemang. Matavfall i kärl samt i 
bottentömmande behållare hämtas mot avgift från hushåll och verksamheter. Matavfall kan också 
sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till Förbundet alternativt av kommunen godkänd 
avfallskvarn kopplad till avloppsnätet. Matavfall som via avfallskvarn samlas upp i sluten tank 
eller kombisystem har en avgift för tömningsarbetet samt en behandlingsavgift. Matavfall i tank 
innehas av verksamheter, vanligtvis med stora mängder matavfall. 

1 Börjar gälla 1 januari 2020 eller där så är lämpligt med utgångspunkt från faktureringsperiod. 
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Tömning av fettavskiljare 

För fettavskiijare gäller att ett abonnemang införs där tömning normalt sker 12 gånger per år. 
Bakgrunden till förändringen är att många fettavskiljare idag inte töms i den omfattning som 
behövs. Avgifter samt villkor för tjänsterna är redovisade i bilaga 2. 

Ekonomi och resultatutjämningsfonder 

I förbundsordningen står följande kopplat till långsiktig budget: "Förbundsdirektionen ska årligen 
före maj månads utgång upprätta förslag till budget med investerings- och finansieringsplan för 
den egna verksamheten för den kommande treårsperioden samt tillse att motsvarande förslag 
upprättas i hel- eller majoritetsägda företag. " 

Treårsbudget för perioden 2020-2022 är framtagen och beslutades av direktionen den 
9 april 2019. Förutom höjningen av taxan till 2020 aviseras i dagsläget ingen ytterligare höjning 
under den kommande 3-års perioden. Värt att notera är att intäkterna från avfallskollektivet då 
ligger stilla i jämförelse med en skattefinansierad verksamhet som automatiskt får kompensation 
för kostnadsökningar i och med att skatteintäkterna ökar i takt med löneökningarna i samhället. 

Vaije medlemskommun har i kommunalförbundet en resultatutjämningsfond, RUF, som ska 
balansera taxeintäkter och kostnader över tid för det kommunala avfalls uppdraget. RUF :en kan 
aldrig bli negativ för en medlemskommun. Detta betyder att om en medlemskommun får ett 
negativt resultat ett verksamhetsår och det ej finns någon ackumulerad RUF så tas detta på det 
gemensamma resultatet för kommunalförbundet. Om det däremot finns en ackumulerad RUF så 
minskar RUF:en med det negativa resultatet. Om resultatet för en medlemskommun är positivt för 
ett verksamhetsår så ökar RUF:en med motsvarande belopp. 

I samband med att en gemensam taxa införs från och med 2020 föreslås principen för 
särredovisning per medlemskommun ändras. Förslaget innebär att från och med 2020 så kommer 
samtliga intäkter och samtliga kostnader för det kommunala avfallsuppdraget att fördelas efter 
folkmängd i respektive medlemskommun. Detta betyder att varje medlemskommun kommer att 
få en andel motsvarande folkmängden i en gemensam RUF för kommunalförbundet. 

När principen för särredovisning per medlemskommun ändras så innebär förslaget att befintliga 
RUF:ar ska avvecklas. Detta betyder att i de medlemskommuner där det finns medel i RUF:en så 
kommer de att över en treårsperiod betalas tillbaka till avfallsabonnenterna genom en rabatt på 
grundavgiften. Det beskrivna förslaget kommer behandlas i ett separat ärende i Direktionen. 
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ANNEX 2 Taxans utfall per kommun 
Detta avsnitt innehåller en beskrivning av taxans utfall per kommun. Syftet är att klargöra 
skillnader i taxekonstruktionen samt att visa på de abonnemang där Taxa 2020 får stor 
kostnadspåverkan i jämförelse med nuvarande avfallstaxa. Nuvarande avfallstaxa avser nivån 
både för 2018 och 2019, eftersom det för de flesta kommuner inte kommer ske någon 
taxeförändring mellan dessa år. Undantaget är Västerås där taxan höjs 2019, varför Västerås 
redovisas med två kolumner. 
Nedan redovisas utfallet för de vanligast förekommande abonnemangen i diagramform för 
samtliga delägarkommuner. 

1 Småhus - Standardabonnemang, 190 I restavfall+ 140 I 
matavfall, varannan vecka 

Detta abonnemang är det vanligaste för småhus och utgör Förbundets standardabonnemang. 
I alla kommuner, utom Surahammar, innebär Taxa 2020 att grundavgiften höjs. 
I alla kommuner sänks hämtningsavgiften. Det resulterar i att den totala avgiften för flera 
kommuner medför sänkningar eller en ökning med maximalt ca 670 kr/år och hushåll, i detta 
fallet för Skinnskatteberg. Ökningen motsvarar där 56 kr/månad och hushåll och görs 
huvudsakligen p.g.a. att inga taxeförändringar gjorts på ett flertal år i kommunen. 

6000 kr 

5 000 kr 

4 000 kr 

3 000 kr 

2 000 kr 

1000 kr 

0 kr 

VafabMiljö ~~;~~~~~ 
202° Förslag 

190 L RESTAVFALL + 140 L MATAVFALL, VARANNAN VECKA 
AVGIFT PER ÅR 

Enköping 
2018/19 

Fagersta 
2018/19 

3 265 kr 

Hallsta
hammar 
2018/19 ' 

3 130 kr 

Heby 
2018/19 

2 530 kr 

Köping
Arboga
Kungsör 
2018/19 

3 128 kr 

Norberg 
2018/19' 

3 389 kr 

Sala 
2018/19 

Skinnskatte
berg 

2018/19 

5 720kr 

Sura
hammar 
2018/19 
(kärl)' 

3 034 kr 

Sura
hammar 
2018/19 
(kvarn)" 

Västerås 
2018 

2 841kr 

Västerås 
2019 

Jmf Taxa 2020 rev 104 kr O kr 65 kr 156 kr - 321 kr - 186 kr 414 kr - 184 kr - 445 kr 667 kr -2 776 kr - 90 kr 362 kr 103 kr 

JmfTaxa 2020 O kr -104 kr - 39 kr 52 kr - 425 kr • 290 kr 310 kr • 288 kr - 549 kr 563 kr -2 880 kr - 194 kr 258 kr - 1 kr 
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Snitt i 
landet .. 

Grund- + hämtn. avg 2 840 kr 2 944 kr 2 879 kr 2 788 kr 3 265 kr 3 130 kr 2 530 kr 3 128 kr 3 389 kr 2 277 kr 5 720 kr 3 034 kr 2 582 kr 2 841 kr 2 234 kr 

Matavfall 200 kr 613 kr 348 kr 693 kr 771 kr 520 kr 423 kr 921 kr 335 kr 1 754 kr 220 kr 242 kr 

- Hä;;.;i~";'~gs~-~gift. 1195 kr 1 099 kr ·i Öi.5\ r 1167 kr 1 453 kr 1 248 kr 816 kr 1 498 kr 1619 kr 986 kr 1817 kr 1761 kr 871 kr 959 kr 2 234 kr 

- Grundavgift 1645 kr 1645 kr 1251 kr 1273 kr 1119 kr 1111 kr 1194 kr 1207 kr 849 kr 956 kr 2 149 kr 1 273 kr 1 491 kr 1 640 kr 

- 2020 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 

Figur I Diagram Småhus standardabonnemang. *Surahammar, Hallstahammar, Norberg: 240-liters kärl 
**Baserat på uppgifter från Avfall Sverige 2018, antagen nivå 2020. 



1.1 Surahammars kommun - avfallskvarn för matavfall 
Surahammars kommun har ett system med avfallskvarnar kopplade till avloppsnätet, för 
omhändertagande av matavfall, som ett vanligt förekommande abonnemang. Surahammar 
tillämpar en styrande taxa för att få fler hushåll att välja lösningen med avfallskvarn och kärl för 
restavfall. 

I föreslagen Taxa 2020 sänks avgiften för abonnemang med avfallskvarn och 140 liters kärl för 
restavfall, hämtning varannan vecka, med 15 kr/hushåll och månad jämfört med den taxa 
Surahammar idag tillämpar för denna tjänst. För motsvarande abonnemang med avfallskvarn och 
240 liters kärl för restavfall sänks avgiften med 50 kr/månad. 

Avgiften för abonnemang med 140 liters kärl för matavfall och 140 liters kärl för restavfall, 
hämtning varannan vecka, sänks med 225 kr/hushåll och månad jämfört med den taxa 
Surahammar idag tillämpar för denna tjänst. För abonnenter med 240 liters restavfallskärl sänks 
motsvarande avgift med 231 kr/månad. 

I Surahammar finns i dagsläget inga 190 liters kärl för restavfall. 

Helårsabonnemang Avfallskvarn+ 140 I restavfall, jämfört med Grundavg + 
~ä~!ni!"g 1~ I restavfall+ 140 I matavfall varannan vecka hämt.avg. 

V_afa!JMiljö 140 I rest+ 140 I matavfall varannan vecka 2020 2698 

Surahammar 140 I rest+ 140 I matavfall varannan vecka 2018/19 5402 

\{afabMiljö Avfallskvarn+ 140 I restavfall varannan vecka 2020* 2498 

Surahammar Avfallskvarn+ 140 I restavfall varannan vecka 2018/19* 2673 - -
*Kostnad för kvarn tillkommer både i befintlig taxa och i förslag till ny taxa 

- - - - - -
Tabell 1. Jämförelse abonnemang med matavfa ll i kärl eller avfallskvarn. 

1.2 Sala kommun - Omstart 
Sala kommun har en form av gemensamhetslösningar för småhus, s.k. Omsta1i, där hushållen kan 
lämna sitt hushållsavfall. Sala tillämpar en styrande taxa för att få fler hushåll att välja lösningen 
med att lämna avfallet till Omstaiier jämfört med om kärl töms vid fastighetsgränsen. 

I förslaget Taxa 2020 gäller samma avgift för standardabonnemang (restavfall 190 liter+ 
matavfall 140 liter, varannan vecka) för Sala, som för övriga medlemskommuner. Abonnemanget 
sänks med 37 kr/månad och hushåll jämfört med den taxan Sala idag tillämpar för motsvarande 
tjänst. 

Föreslagen avgift för abonnemang med Omstaii är satt i förhållande till de kostnader som 
systemet omfattar, inklusive skötsel och underhåll av de byggnader och ytor som ingår i systemet. 
Detta innebär att föreslagen avgift är 164 kr lägre per år, jämfört med standardabonnemanget för 
småhus, där kärlen töms vid fastighetsgränsen. 
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Helårsabonnemang Omstart jämfört med hämtning 

190 I restavfall + 140 I matavfall varannan vecka 

VafabMiljö 190 I rest+ 140 I matavfall varannan vecka 2020 

Sala 190 I rest+ 140 I matavfal I varannan vecka 2018/19 

VafabMiljö Omstart 2020 

Sala Omstart 2018/19 
Tabell 2. Jämförelse Omstart- och standardabonnemang i Sala kommun. 

Grundavg + 

hämt.avg. 

2944 

3389 

2780 

2470 

2 Småhus - Sortering av matavfall i hemkompost, 190 I restavfall, 
varannan vecka 

Synen på hemkompostering och i vilken utsträckning man ska uppmuntra detta har varierat stort 
mellan kommunerna. Abonnemang med hemkompost har ofta varit billigare än utsortering av 
matavfall i kärl. Förändringen blir därför stor för många av kommunerna - från Skinnskatteberg 
där taxan höjs med 67 kr/månad till Surahammar, där den sänks med ca 65 kr/månad. 

4 000 kr 190 L RESTAVFALL VARANNAN VECKA + HEMKOMPOSTERING 
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2018/19 
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816 kr 
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2018/19 
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2 348 kr 
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2018/19 2018/19• 
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Västerås 
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18 (21) 

Västerås 

2019 
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242 kr 

2 598 kr 

958 kr 

1640 kr 

- 2020 2 744 kr 2 744 kr 2 744 kr 2 744 kr 2 744 kr 2 744 kr 2 744 kr 2 744 kr 2 744 kr 2 744 kr 2 744 kr 2 744 kr 1 2 744 kr 

Figur 2 Diagram småhus hemkompost. *Restavfall i 240 liters kärl. 



3 Småhus - Osorterat avfall, 190 liter, varannan vecka 
Ett mål med taxa 2020 är att så många som möjligt ska sortera ut sitt matavfall. För osorterade 
abonnemang sker därför en generell höjning av avgifterna. I fem av kommunerna finns idag inte 
möjligheten att teckna ett osorterat abonnemang (KAK, Heby, Surahammar). Totalt finns i 
kommunerna idag 2 360 st kärl för osorterat avfall. 

För de kommuner som idag har ett osorterat abonnemang blir taxehöjningen påtaglig för alla 
kommuner, dock har Västerås haft den större höjningen inför 2019. Höjningen motsvarar för 
övriga kommuner mellan 100 - 220 kr/månad. Förbundet avser att kommunicera taxeförändringen 
till dessa abonnenter med möjligheten att istället teckna ett abonnemang med sortering av 
matavfall. 

190 L OSORTERAT AVFALL VARANNAN VECKA. AVGIFT PER ÅR 
7 000 kr 
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VafabMiljö Hallsta- Skinnskatte- Sura-

VafabMiljö 
2020, rev. 

Enköping Fagersta 
hammar 

Heby Arboga- Norberg Sala 
berg hammar 

Västerås 
2020 

Förslag 
2018/19 2018/19 

2018/19• 
2018/19 Kungsör 2018/19' 2018/19 

2018/19 2018/19 
2018 

2018/19 

JmfTaxa 2020 0 kr 0 kr 2 453 kr 1909 kr 1 794 kr 2 221 kr 1 225 kr 2 642 kr 784 kr 

Grund-+ hämtn. avg 6 423 kr 6 423 kr 3 970 kr 4 514 kr 4 629 kr 0 kr 0 kr 4 202 kr 5198 kr 3 781 kr 0 kr 5 639 kr 
·••·--••••- .... 

- Hämtningsavgift 4 778 kr 4 778 kr 2 719 kr 3 241 kr 3 510 kr 0 kr 0 kr 2 995 kr 4 349 kr 2 825 kr 0 kr 4148 kr 
. ------.. -- ---- - --· 

- Grundavgift 1645 kr 1645 kr 1 251 kr 1 273 kr 1119 kr 1111 kr 1194 kr 1207 kr 849 kr 956 kr 2 149 kr 1491 kr 

- 2020 6 423 kr 6 423 kr 6 423 kr 6 423 kr 6 423 kr 6 423 kr 6 423 kr 6423 kr 6 423 kr 6 423 kr 6 423 kr 6423 kr 

Figur 3 Diagram småhus osorterat abonnemang. *Restavfall i 240 liters kärl. 
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4 Småhus Sommar - 190l restavfall + 1401 matavfall, 11 ggr/år 
För sommarabonnemang småhus höj s grundavgiften i alla kommuner. Hämtningsavgiften höjs i 
alla kommuner utom i Heby och Surahammar som får en sänkning. Det totala utfallet innebär att 
de flesta får en höjd avgift med som mest 62 kr/månad för Norberg. 

Norberg och Surahammar erbj uder i dagsläget inte insamling av restavfall i 190 literskärl, utan 
använder 140 liters kärl istället. För Norberg innebär den nya taxan en höjning med 446 kr/år eller 
37 kr/månad vid en j ämförelse med taxa 2020 Kärl Litet för restavfall (1643 kr/år, 140 literskärl). 
I diagrammet nedan görs en jämförelse med taxa 2020 Kärl Mellan (190-240L) för restavfall . 

För Surahammar innebär den nya taxan en sänkning med -556 kr/år eller -46 kr/månad vid en 
jämförelse med taxa 2020 Kärl Litet för restavfall ((1643 kr/år, 140 literskärl). I diagrammet 
nedan görs en jämförelse med taxa 2020 Kärl Mellan (190-2401) för restavfall. 

SMÅHUS SOMMAR 190 L RESTAVFALL, 140 L MATAVFALL, 
11 GGR/ÅR. AVGIFT PER ÅR 

2 500kr 

2000kr 1874kr 1936kr 1 973 kr 
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Köping· 
VafabMiljö 

2020, rev. 
Enköping Fagersta 

hammar 
Heby Arboga- Norberg Sala 

2020 
Förslag 

2018/19 2018/19 2018/19•• 
2018/19 Kungsör 2018/19" 2018/19 

2018/19 

Jmf Taxa 2020 rev 63kr 0 kr 358 kr 558 kr 633 kr - 37 kr 253 kr 739 kr 191 kr 

Jmf Taxa 2020 0kr - 63 kr 296 kr 496 kr 571 kr -100 kr 191 kr 677 kr 129 kr 

Total avgift, inkl moms 1874 kr 1936 kr 1 578 kr 1 378 kr 1303 kr 1973 kr 1683 kr 1197 kr 1 745 kr 

~~111_tnings~~~ matavfaU 120 kr 311 kr 115 kr 300 kr 323 kr 448 kr 172 kr 449 kr 

- Hämtningsavgift 716 kr 659 kr 516 kr 439 kr 630 kr 995 kr 584 kr 369 kr 786 kr 

- Grundavgift 1158kr 1158 kr 751 kr 824 kr 373 kr 655 kr 651 kr 656 kr 510 kr 

- 2020 1936kr 1936 kr 1936 kr 1936kr 1936 kr 1936 kr 1936 kr 1936 kr 1936 kr 

Figur 4 Småhus sommarabonnemang. Västerås har hämtning JO gr per år. 
*N orberg och Surahammar har restavf all i 140 liters kärl. 
**Hallstahammar restavfall i 240 liters kärl. 
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5 Lägenhet i flerbostadshus - exempelfall 

Här har ett exempelfall valts med en omfattning av ca 60 liter per hushåll och vecka, fördelat på 
matavfall och restavfall. När det gäller taxan för flerbostadshus, så skiljer sig även denna kraftigt 
mellan kommunerna. Utmärkande är att det är stor spridning både avseende grundavgiften mellan 
de olika kommunerna och hämtningsavgiften . Sannolikt har man från respektive kommun gjort 
olika bedömningar hur taxan mellan småhus och lägenheter i flerbostadshus ska förhålla sig ti ll 
varandra. 

De flesta kommunerna kommer att få en höjning, framför allt Heby, Enköping och Norberg, där 
höjningen blir mellan ca 42 kr/månad och 28 kr/månad. 

I den s.k. Nils Holgersson-undersökningen av avfallsavgifter i landets kommuner, så är 
medelavgiften 1431 kr/lägenhet och år för 2018, och antagen nivå för 2020 är ca 1500 kr/hushåll 
och år. Föreslagen ny taxa för VafabMiljö 2020 motsvarar i exemplet 1338 kr/lägenhet och år. 
Det finns en del mindre ski llnader avseende beräknad kärlvolym, förekomst av uts011ering av 
matavfall, mm. 

FLERFAMIUSHUS: 
40 HUSHÅLL, HÄMTNING 52 GR/ÅR: 3X660 L RESTAVFALL, 3Xl 40 L MATAVFALL. AVGIFT PER ÅR. 
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2018/19• 

Skinnskatte• 
Sura- Sura• 

berg 
hammar hammar Västerås Västerås 

2018/19 
2018/19 2018/19 2018 2019 

(kärl) (kvarn) 

Jmf per lgh Taxa 2020 rev • 12 kr 0kr 376 kr 264kr 189 kr 509 kr 279 kr 346 kr 317 kr 156kr - 568kr 29kr 81kr -45kr 

Jmf per lgh/år, Taxa 2020 0 kr 12 kr 388 kr 276kr 201 kr 521 kr 291 kr 358 kr 329 kr 168kr -556kr 4lkr 92kr -33 kr 

Avgift per lägenhet 1 350kr 1338 kr 962 kr 1074 kr 1 149 kr 829 kr I 1060kr 992 kr 1021 kr l 182kr 1907kr 1 309 kr 12S8 kr 1 383 kr 

Grun d- +hämtn avg 54004 kr 53526kr 38499kr 42 962 kr 45 959 kr 33172 kr 42 381 kr 39 692 kr 40857 kr 47 274kr I 76263kr S2 3S6kr 50305kr 5S336 kr 

Matavfall 1200kr 4 602 kr 3105 kr 4 155 kr 4 623 kr 6972 kr 2 877kr 5 271 kr 9867 kr 13S9 kr 1495 kr 

- Hämtningsavgift 20964 kr 19286kr 26457kr 2201 7 kr 9 444 kr 14109kr 35409kr 21495kr 15186kr 17474kr 28876kr 28876kr 13626kr 14989 kr 

- Grundavgift 33040kr 33040kr 7440kr 17 840kr 32 360kr 14440kr !S320kr 20400kr 29 800k r 37520kr 23480kr 3S320 kr 38852 kr 

- 2020 53 526 kr 53 S26kr 53526kr S3 526kr 53 526kr 53 526kr 53526kr 535 26 kr 53526kr 53526kr 53526 kr 53 526kr 53526kr 53526kr 

Figur 5 Flerbostadshus, hämtning en gång i veckan. * Grundavgift ingår. **Snitt i landet är baserad på Nils 
Holgersson 2018, och sedan uppräknad till antagen nivå 2020. 
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Avsändare Synpunkt Kommentar 1upo: Medför 
ändring 
(ja/nej) 

Arboga kommun, KAK-kommunerna anser att en ökning av taxorna med För att kommunalförbundet ska få en ekonomi där j Nej 

Köping kommun, 11% är mycket på ett år. KAK-kommunerna vill istället se hushållsuppdraget är i balans behöver en höjning genomföras till 

Kungsör kommun en upptrappning av taxan som fördelas på några år. 2020. Höjningen medför en ökning på totalt sett 11% men för 

Arboga kommun, 
Köping kommun, 
Kungsör kommun 

Arboga kommun, 
Köping kommun, 
Kungsör kommun 

1 

respektive tjänst kan procentsatsen variera. Att det krävs en så 

stor generell höjning beror till stor del på att taxan legat 

oförändrad i kommunerna de senaste åren. Förutom höjningen 

av taxan till 2020 aviseras i dagsläget ingen ytterligare höjning 

under den kommande 3-års perioden. Värt att notera är att 

intäkterna från avfallskollektivet då ligger stilla i jämförelse med 

en skattefinansierad verksamhet som automatiskt får 

kompensation för kostnadsökningar i och med att 

skatteintäkterna ökar i takt med löneökningarna i samhället . 

I förslaget saknas en långsiktig budget för hur VafabMiljö arbetar i enlighet med förbundsordning och 
kommunalförbundet planerar utvecklingen av avgifterna konsortialavtal med 3-årsbudget. I lagd 3-årsbudget finns i 
för en period om 3-5 års sikt. Planeras liknande dagsläget ingen plan för ytterligare höjningar till och med 2022. 

höjningar de kommande åren? Vad finns det för planer 
för effektiviseringar av kostnadssidan? 

Köping, Arboga och Kungsörs kommuner har en 
resultatfond för renhållning med ett utgående värde 
2018 hos VMKF om 6 112 000 kronor. KAK vill innan 
beslut fattas om taxan för år 2020 ha en redovisning av 
hur dessa medel använts i våra kommuner. 

Redovisning av hur medel i resultatutjämningsfonder använts 
görs i särredovisningen per kommun som tas fram vid års- och 
delårsbokslut. Dessa skickas till respektive kommun. Särskilt 
möte har genomförts med ekonomichefer i aktuella kommuner 
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Arboga kommun, Köping, Arboga och Kungsörs kommuner har även en där fråga n behandlats, samt redovisats på medlemsråd och Nej 
Köping kommun, "slamfond" som uppgår till 2 658 000 kronor. Hur direktionsmöte. 
Kungsör kommun kommer den att användas? Även här ska medlen gå 

tillbaka till det kollektiv som gjort överskotten. KAK vill 
innan beslut fattas om taxan för år 2020 ha en 
redovisning av hur dessa medel använts i respektive 
kommun. I taxeförslaget på sidan 4 under rubriken 
"Ändring av avgift tömning av små avlopp" är det 
föreslaget en ökning med 13 %. 

Arboga kommun, I de allmänna bestämmelserna anges det att det finns I dagsläget används kärl med olika storlek i de olika 
Köping kommun, fyra standardstorlekar av kärl för restavfall och kommunerna. VafabMiljö har för avsikt att på sikt minska 
Kungsör kommun matavfall. När man tittar lite närmare på vilka variationerna och taxan anpassas redan nu genom att flera 

kä rlstorleka r det är visar det sig att det finns fem kärlstorlekar sammanförts till en avgiftsnivå. För att inte byta 

storlekar. Storleken "Kärl mellan" kan vara 190 eller 240 fullt fungerande kärl kommer det att göras i takt med att kärl slits 

liter stora. Denna oklarhet leder till förvirring om vad ut och behöver bytas. Det sparar både ekonomi och miljö. Färre 

fastighetsägarna betalar för och bör tydliggöras i taxan. varianter av kärl minskar även behov av lagerhållning vilket också 
är kostnadssparande. Förtydligande av detta kommer göras i den 
kommunikation som sker i samband med att ny taxa införs. 

Arboga kommun, Grundavgiften varierar kraftigt mellan de olika Principen för hur grundavgiften ska fördelas baseras på Nej 
Köping kommun, kategorierna av fastighetsägare och det finns ingen VafabMiljös erfarenheter av i vilken utsträckning de olika 
Kungsör kommun motivering till denna stora variation vare sig i taxan eller kategorierna nyttjar framför allt Återbruken, men även 

i missivet. Principerna för fördelningen av grundavgiften kundservice och fakturering. Jämförelser har också gjorts med 
på de olika kategorierna av fastighetsägare borde kommuner, kommunalförbund och kommunala bolag med 
framgå . liknande taxekonstruktioner. Principer för detta kommuniceras i 

samband med att ny taxa införs. 
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Arboga kommun, Under avsnittet om ändring av abonnemang är det I enlighet med förslag till ny taxa är det generellt sett Nej 
Köping kommun, otydligt beskrivet när avgiften på 450 kr/tillfälle för kostnadsfritt att ändra abonnemang. För det fall man ändrar 
Kungsör kommun ändring av abonnemang kommer att tas ut. När en abonnemang flera gånger inom en period av sex månader 

avfallstaxa ändras på ett sätt som innebär betydande kommer en avgift på 450 kr att tas ut. Detta kommer förtydligas i 
avgiftshöjningar så kommer en stor del av den kommunikation som sker inför införandet av ny taxa. 
fastighetsägarna att vilja byta abonnemang. Om de då är 
tvungna att betala 450 kr för att göra detta så kommer 
det att orsaka en del irritation. Texten behöver därför 
tydliggöras så att oklarheter inte förekommer. Taxan ska 
motivera till sortering. Vid ändring till ett större 
abonnemang ska en avgift tas ut. 

Arboga kommun, I avsnittet om avgifter för ansökan och anmälan om På samma sätt som när det gäller övriga avgifter i taxan, så blir Nej 
Köping kommun, undantag från avfallsföreskrifterna är också avgifterna det en sä nkning i vissa kommuner och en höjning i andra. Utifrån 
Kungsör kommun väl tilltagna. Även här bör nivån på dessa avgifter ses totalen anser VafabMiljö att avgifterna är satta på en rimlig nivå. 

över. 
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Arboga kommun, KAK-kommunerna reagerar på att de invånare som bor i Avfallstaxan ska balansera intäkter och kostnader i sin helhet - Ja 
Köping kommun, småhus och hemkomposterar kommer att få en grundavgiften ska balansera mot de kostnader den är avsedd att 
Kungsör kommun avgiftshöjning på 830 kr/år, vilket motsvarar en höjning täcka, och hämtningsavgiften på motsvarande sätt det den är 

på 41,3 %. Denna höjning förefaller vara orimlig avsedd att täcka totalt sett. Det innebär inte att avgiften för varje 

eftersom den inte stämmer överens med skrivningen i enskild tjänst ska täcka just sina kostnader. Taxan är ett 

taxan om den rörliga avgiften: "Den rörliga avgiften styrinstrument för att styra mot de mål kommunerna 

avser kostnader som uppstår i avfallshanteringen vid gemensamt satt upp för verksamheten sedan många år tillbaka. 

hämtningen av avfall vid fastigheten såsom kostnader Generellt kan man inte betrakta en miljöstyrande taxa som en 

för behållare, tömning, transport och behandling." prislista där man själv väljer bort delar som man inte vill vara 

Kostnaden för VafabMiljö avseende hemkompostering med och betala för, precis som är fallet när det gäller 

och matavfallskvarn är i stort sett obefintlig. Det kan skattefinansierade verksamheter. Hemkompostering är en bra 

inte sägas vara fallet för insamlingen av matavfall i kärl. lösning jämfört med att inte sortera sitt avfall alls. Insamling av 
Dessa lösningar har jämställts ekonomiskt i taxan vilket matavfall i kärl är dock en miljömässigt bättre lösning än 
innebär att hushållen med hemkompostering och hemkompostering. VafabMiljö har dock hörsammat synpunkter i 
matavfallskvarnar kraftigt subventionerar hämtningen samband med remissen och differentierar taxan för de som 
av matavfall i kärl. KAi< anser också att straffavgiften vid väljer att lämna sitt matavfall i kärl jämfört med de som 
hemkompostering måste bort. Det är rimligt att varje använder hemkompost eller matavfallskvarn. Ett problem som 
avfallsslag bär sina egna kostnader vilket i detta fall KAK-kommunerna själva observerat, bl.a. genom observationer i 

innebär att hushåll med insamling av matavfall i kärl har samband med soptömning och genom plockanalyser som 
en högre taxa än de hushåll som har hemkompostering. tidigare gjorts, är att en alltför stor andel av hushåll med 
KAK vill således att taxan för hemkompostering är lägre hemkomposteringsabonnemang inte hemkomposterar, utan 
än för insamling av matavfall i kärl. KAi< anser att det ska lägger allt avfall i restavfallskärlet och därmed är en stor 
löna sig för den enskilde att hemkompostera . kostnadsmässig belastning för övriga abonnenter. VafabMiljö ser 

nu ett behov att genom olika insatser identifiera de som 
missbrukar systemet, och skilja ut dessa från de hushåll som 
sköter sin hemkompostering. Utformningen av taxan kan vara ett 
sätt att nå dit, felsorteringsavgifter, informations- och 
kontrollinsatser ett annat. 
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Arboga kommun, Förslaget saknar helt utveckling. Det omfattar enbart ny Utvecklingsförslag och förbättringar för såväl miljö som Nej 
Köping kommun, höjd taxa inte några förenklingar och förbättringar för abonnentkollektiv framgår huvudsakligen i avfallsplanen och 
Kungsör kommun kunden. Varför har man till exempel inte tittat på VafabMiljö emotser synpunkter på denna senast den 30 april, 

abonnemang för hushållsnära insamling? Här finns det 2019. Att t axan nu behöver höjas beror bl.a. på att flera 

en stor efterfrågan och många kommuner har kommit kommuner under en följd av år inte höjt taxan för att täcka ens 

väldigt långt med detta. normala kostnadsökningar. Därtill har kostnaderna för 
avfallsförbränning ökat kraftigt de senaste 4-5 åren, samtidigt 
som konkurrensen på insamlingsentreprenader har sjunkit och 
anbudspriserna stigit och därmed ökat våra kostnader. När det 
gäller hushållsnära insamling av förpackningar och tidningar så är 
det ett ansvar som enligt lag åligger producenterna av 
förpackningarna. Det är således inte avfallsslag som VafabMiljö 
har möjlighet att finansiera insamling av via taxan. En ny 
förordning som beslutades 2018 och som avser fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar ställer än högre krav på 
producenterna. VafabMiljö inväntar införandet av denna. Dock 
erbjuder VafabMiljö redan idag möjligheter till lösningar inom 
detta område genom att teckna särskilda avtal. En fungerande 
logistik finns för detta i KAK-kommunerna. 

Enköpings Att sänka bomkörningsavgiften anser Enköpings VafabMiljö har tagit fram en ny taxa som är lika för hela Nej 
kommun kommun skickar fel signaler. Idag kostar en bomkörning regionen. Detta medför att avgiftsnivåer sänks i vissa kommune r 

(Enköpings kommuns nuvarande avfallstaxa) 575 kronor och höjs i andra. VafabMiljö delar Enköping kommuns synpunkt 
och i VafabMiljös förslag 379 kronor. För att komma att arbete behövs för att komma till rätta med problematiken 
tillrätta med bomkörningar behöver avgiften höjas rejält kring bomkörning. Det är en av anledningarna till att VafabMiljö 
inte sänkas. tagit initiativ till att utveckla samarbete med VA och Miljö- och 

hälsa i res pektive kommun i regionen. 
Enköpings Enköpings kommun ställer sig frågande till om det är Förslaget till taxa är konstruerad så att grundabonnemanget Nej 
kommun meningen att kunden själv ska välja om den vill ha ett innebär regelbunden tömning en gång i månaden. Avvikelse från 

abonnemang med regelbunden tömning eller ett med detta kan man få genom att ansöka om dispens. Under en 
behovsbaserad tömning. Finns det då inte risk att övergångsperiod kommer nuvarande frekvens på tömning 
kunden väljer det som är mest ekonomiskt fördelaktigt bibehållas. För att undvika stopp på ledningsnätet med 
istället för det som är miljömässigt bäst. För om flertalet efterföljande problematik har VafabMiljö tagit initiativ till ett 

5 



väljer behovsbaserad tömning av ekonomiska själv finns nära samarbete mellan VA, Miljö- och hälsa samt avfallsansvariga 

risk för att ledningsnätet drabbas av fler avloppsstopp inom regionens kommuner. 

och översvämningar på grund av att fett kommer ut och 

stelnar i ledningsnätet. 

Enköpings Enköpings kommun ser att det finns en risk att kunder VafabMiljö delar Enköping kommuns synpunkt. Av den Nej 
kommun med fettavskiljare avbokar tömningar på grund av den anledningen har VafabMiljö tagit initiativ till ett nära samarbete 

höjda kostnaden, vilket kan leda till negativa mellan VA, Miljö- och hälsa samt avfallsansvariga inom regionens 

konsekvenser så som översvämningar hos kommuner. Genom att samarbeta uppnår vi bästa effekt. I 
fastighetsägare eller fett problem på kommunens förslaget till taxa styr vi mot användande av abonnemang för 

ledningsnät. tömning av fettavskiljare. Då abonnemang tillämpas minskar 

incitamenten för barnkörning eftersom tömning ingår i priset. 
Enköpings Viktigt för VafabMiljö att beakta är också att fettavfall VafabMiljö är medvetna om det juridiska läget när det gäller Nej 
kommun kan komma at t tolkas som verksamhetsavfall vilket då avfall från fettavskiljare. Frågans utveckling följs och är beredda 

kommer att leda till en fri marknad för slamtömning av att agera när frågan tydliggörs. Skulle avfallet tolkas som 
fettavskiljare. I det läget är det bra att ha så låga avgifter verksamhetsavfall kan vi agera som en entreprenör på 
som möjligt för att kunna konkurrera på marknaden. marknaden. Då behöver vi vara en robust och trovärdig aktör där 

inte endast lägsta pris är avgörande. 
Enköpings Det behövs fler incitament för att öka samarbetet VafabMiljö delar Enköping kommuns synpunkt. Vi arbetar därför Nej 
kommun mellan fastighetsägare, det vill säga att avgiften i högre på flera sätt med att informera och utbilda fastighetsägare. 

grad bör rabatteras för de som samarbetar på ett miljö- Ytterligare ett sätt att uppmuntra miljömässigt korrekt hantering 
och insamlingsförbättrande sätt. av avfall blir genom tillämpningen av den föreslagna taxan. 

Möjlighet att reducera sin kostnad finns för det fall man väljer 
litet kärl med glest hämtningsintervall. 

Fagersta kommun Fagersta kommun ser positivt på justeringar i VafabMiljö delar Fagersta kommuns åsikt. Nej 
avfallstaxan i syfte att i högre grad bygga eget kapital för 
framtida investeringar och reinvesteringar. Fagersta 
kommun understryker vikten av att säkerställa en 
avfallstaxa dä r fördelningen på avgiftsbördan sker på 
skälig och rättvis grund. 
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Hallstahammar Grundavgifterna varierar kraftigt (mellan 826 kr/år för Det finns inga exakta mätetal över hur varje abonnentkategori Nej 
kommun lägenhet och 1 645 kr/småhus). Variationen beror på att belastar de olika nyttigheter som ska täckas av taxans 

olika boendeformer ger upphov till olika mycket avfall. grundavgift. Förslaget baseras på VafabMiljös erfarenheter av i 

Kraftig variation kan därmed anses vara motiverad, vilken utsträckning de olika kategorierna nyttjar framför allt 

däremot kan kommunen ha åsikter kring hur stor Återbruken, men även kundservice, fakturering mm. Jämförelser 
variation som kan accepteras. Hallstahammar önskar att har också gjorts med andra kommuner, kommunalförbund och 

motiven till grundavgiften samt variationerna beskrivs kommunala bolag med liknande taxekonstruktioner. 

tydligt i taxan. 

Hallstahammar Av taxan framgår det att kärl "mellan" kan vara 190 I VafabMiljö delar Hallstahammar kommuns åsikt. Nej 
kommun eller 240 I. 190 I avser småhus medan 240 I avser 

flerbostadshus och verksamheter samt småhus med 
gemensamhetslösning. Taxan kan därmed inte anses 

vara otydlig i detta avseende. 

Hallstahammar Hallstahammar instämmer i taxans generella innehåll VafabMiljö är ett relativt nybildat kommunalförbund där Nej 
kommun men önskar i och med inträdet i Kommunalförbundet en effektiviseringar och rationaliseringar sker successivt och är 

effektivare organisation med kostnadseffektiva något vi ständigt arbetar med. Höjningen behöver göras 2020 
lösningar samt flera samordningsvinster. för att kommunalförbundet ska få en ekonomi i balans. 
Hallstahammars kommun önskar därför ta del av Treårsbudgeten för perioden 2020-2022 visar på ett negativt 
VafabMiljös syn på eventuella framtida resultat för den kommunala avfallsverksamheten varje år trots 
kostnadseffektiviseringar samt även tillika taxehöjningar förslaget till taxehöjning. Kommande planerade investeringar 
samt en redovisning av investeringar över tid. Det bör framgår av treårsbudgeten. 
framgå av taxan på vilket sätt som verksamheten har 
effektiviserats för att resultera i en rimlig taxenivå. 

Hallstahammars kommun anser att större 
kostnadshöjningar av taxan bör ske över tid. 

Hallstahammar Hallstahammars kommun önskar även att VafabMiljö arbetar i enlighet med förbundsordning och Nej 
kommun kommunalförbundet kommenterar hur de ser på konsortialavtal med 3-årsbudget. I lagd 3-års plan finns i 

eventuella framtida taxehöjningar och på vilket sätt dagsläget inga ytterligare höjningar till och med 2022. 
verksamheten anpassas avseende kostnader för att 

dessa höjningar ska bli så effektiva som möjligt. Detta 
bör också framgå av taxan. 
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Hallstahammar Hemkompostering har tidigare generellt sett premierats Grundläggande för taxekonstruktionen är att den totala Ja 
kommun och Hallstahammars kommun önskar att resonemanget hanteringen av hushållsavfall ska ha kostnadstäckning genom 

bakom likställigheten beskrivs på ett tydligt sätt i taxan. Inom ramen för detta tillämpas principen att taxan också 
avfallstaxan. Ytterligare en notering gällande kostnaden ska vara miljöstyrande, vilket medför att varje specifik 

för VafabMiljö för hemkompostering och abonnemangstyp inte bär sina egna kostnader. I det remitterade 
matavfallskvarn, så är den i stort sett obefintlig. Om taxeförslaget valde VafabMiljö därför att jämställa de olika 

hämtningen av kärl för matavfall tillsynes är kostnadsfri behandlingsalternativen för matavfall. Efter inkomna 

måste således hushållen med hemkompostering och remissynpunkter har förslaget reviderats, och 

avfallskvarn subventionera denna hämtning. Här bör ett hemkompostering/avfallskvarn är istället ett billigare alternativ. 
förtydligande göras och att varje avfallsslag bär sina 

egna kostnader. 
Hallstahammar Hallstahammars kommun föreslår att ingen särskild I enlighet med förslag till ny taxa är det generellt sett Nej 
kommun avgift tas ut vid abonnemangsförändring i samband med kostnadsfritt att ändra abonnemang. För det fall man ändrar 

att den nya taxan införs. En ide kan också vara att ha abonnemang flera gånger inom en period av sex månader 
olika avgifter beroende på om kommer en avgift på 450 kr att tas ut. Detta kommer förtydligas i 
abonnemangsförändringen avser ökade eller minskade den kommunikation som sker inför införandet av ny taxa. 
avfallsmängder. 

Hallstahammar Avgifterna för" Ansökan och anmälan om undantag från På samma sätt som när det gäller övriga avgifter i taxan, så blir Nej 
kommun avfallsföreskrifterna" bör ses över så att de är rimliga. det en sänkning i vissa kommuner och en höjning i andra. Utifrån 

totalen anser VafabMiljö att avgifterna är satta på en rimlig nivå. 

Hallstahammar Hallstahammars kommun anser att texten om att taxan Taxan används till att sluttäcka de deponier som VafabMiljö Ja 
kommun ska finansiera sluttäckning av deponier bör utvecklas ansvar för. Taxan kan ej användas för att bekosta sluttäckning av 

avseende vilka deponier som omfattas av detta. historiska deponier inom respektive kommun. Detta förtydligas i 
taxedokumentet. 
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Heby kommun Heby kommun är positiv till komposttaxan. VafabMiljö instämmer i att en informationsinsats behöver göras, Nej 

Motiveringen att man i första hand vill samla in vilket det även planeras för. 

matavfallet för biologisk behandling, stämmer väl med 
taxans syften och avfallsplanens mål, men 
Kommunalförbundet måste kanske göra en extra 
informationsinsats så att alla frågetecken kan rätas ut. 
Positiva till förslaget eftersom det går i linje med satta 
miljömål. 

Heby kommun Kommunalförbundet måste informera om föreslagna VafabMiljö instämmer i att en informationsinsats behöver göras, Nej 

ändringarna i taxan inklusive införande av osorterad vilket det även planeras för. 

taxa till alla som berörs. Heby är orolig att kommunen 
kommer få många frågor annars. 

Heby kommun Heby kommun vill beräkna kostnader som kommunen Detta är en fråga av principiell karaktär som får lyftas till Nej 

har som egentligen borde belasta taxekollektivet, det vill Direktionen. 

säga kostnader som Heby idag finansierar med 
skattemedel. Vill sen ta upp denna diskussion igen 
eftersom kommunen och Kommunalförbundet har olika 
syn på kostnader som borde föras över till 
taxekollektivet 

Heby kommun Heby kommun har en (RUF) resultatutjämningsfond som Återbetalning av de medel som eventuellt finns i respektive Nej 
uppgår till ca 6,2 miljoner kronor. Kommunens förslag är kommuns RUF vid utgången av 2019 föreslås ske genom 

att rabattera Hebybornas taxor under några år till dess återbetal ning till abonnenterna som en rabatt på grundavgiften 

att fonden är tömd. Kommunen har tidigare bett över en treårsperiod. Återbetalningen läggs dock inte in som en 
Förbundet att räkna på detta och komma med ett konstruktion i taxan eftersom det är en tillfällig justering. 
förslag på hur det skulle kunna se ut, och vi önskar att 
detta införs i taxan innan den antas. 

9 



Norbergs kommun Norbergs kommun har inget att invända mot förslaget - Nej 
till avfallstaxa från år 2020. 

Sala kommun Sala redogör för att de behöver gå mot ökad sortering av VafabMiljö delar Sala kommuns åsikt. Nej 
avfallet. Detta kan innebära ett behov av om- och 
utbyggnad av sorteringshusen. En strategi behöver tas 
fram inom fastighetsenheten i Sala och investeringar 
kommer att krävas. Inget yttrande från det kommunala 
bostadsbolaget men de har beretts möjlighet. 

Sala kommun Sala hade sett framför sig minskade kostnader i och med VafabMiljö instämmer i Sala kommuns analys. Nej 
bildandet av Kommunalförbundet, men det syns inget 
än. Kommunalförbundet befinner sig fortfarande i en 
omställningsprocess som kräver resurser, effektiviteten 
kommer säke rt ses med tiden. Dessutom ökar 
kostnaderna generellt för avfallshantering i Sverige i 
kombination med en hög ambitionsnivå i nya 
renhållningsordningen. 

Sala kommun Att matavfallet behöver sorteras ut och tas om hand, VafabMiljö instämmer i Sala kommuns analys och kommer Nej 
antingen genom hemkompostering eller till produktion arbeta med kommunikation och dialog med fastighetsägarna. 
av biogas, är uppenbart. Det föreligger dock en VafabMiljö instämmer även i Sala kommuns kommentar om att 
pedagogisk utmaning att förklara varför man inte kan få verka för att minska matsvinnet. Detta finns med som mål och 
lägsta taxan längre för att kompostera hemma. Detta åtgärd i förslaget till gemensam Avfallsplan . 
kan sannolikt motverkas av ökad dialog mellan 
VafabMiljö och fastighetsägarna. Den föreslagna taxan 
får inte tolkas som en uppmaning att producera mer 
matavfall. Både kommunerna och kommunalförbundet 
behöver verka för att minska mängden matavfall genom 
minskat matsvinn. 
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Sala kommun Sala anser att det är skäligt att höja omstartstaxan då VafabMiljö delar Sala kommuns åsikt. Nej 

ingen höjning skett på 2 år. 

Skinnskattebergs Skinnskattebergs kommun motsätter sig införandet av I enlighet med konsortialavtalet är målsättningen att VafabMiljö Nej 
kommun en enhetlig taxa. Man anser att man blir den stora ska ha en gemensam taxa för samtliga kommuner. 

förloraren och att man redan idag har kostnadstäckning Skinnskatteberg är en av de kommuner som gynnas av föreslagen 
och kommunens medborgare skulle med den nya taxan taxa eftersom man är en liten kommun till invånarantalet räknat 

betala ett överpris. och där avfallet dessutom behöver transporteras långa sträckor 
med höga kostnader som följd. 

Skinnskattebergs Skinnskattebergs kommun motsätter sig även att Taxan har justerats så att det är en differens mellan de som Ja 
kommun möjligheten t ill hemkompostering avgiftsbeläggs lämnar matavfall i kärl respektive hemkompost/kvarn. 

Surahammars Surahammars kommun förväntar sig att den subvention Installation av avfallskvarn hör till VA-kollektivets kostnader och Nej 
kommun som kommunen haft på avfallskvarnar ska ligga kvar, då kan därmed inte täckas av avfallstaxan. 

denna subvention finns för att till viss del täcka den 
kostnad hemkomposteraren har för sin kvarn. 

Surahammars Surahammars kommun anser att avfallskvarnar ska VafabMiljö delar Surahammars kommuns åsikt och konstaterar Ja 
kommun hanteras på samma sätt som hemkompost, vid att så även är fallet redan idag. 

abonnemangsformen förlängt hämtintervall. 
Surahammars kommun anser att det är självklart att 
dessa två abonnemangsformer ska likställas. 

Surahammars Surahammars kommun ifrågasätter upplägget med att Grundläggande för taxekonstruktionen är att den totala Nej. 
kommun matavfallskärlet "bruna tunnan" ska finansieras via hanteringen av hushållsavfall ska ha kostnadstäckning genom 

andra insamlingsformer. Då detta betyder att taxan. Inom ramen för detta tillämpas principen att taxan också 
taxebetalare som inte själva använder matavfallskärl 
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såsom hemkomposterare och avfallskvarnsanvändare ska vara miljöstyrande, vilket medför att varje specifik 
tvingas betala för de som använder " brun tunna". abonnemangstyp inte bär sina egna kostnader. 
Surahammars kommun ser det som självklart att de 
olika abonnemangstyperna ska bära sina egna 

kostnader. 
Surahammars Surahammars kommun ifrågasätter att Senaste beslutet om höjning av avfallstaxan för Surahammars Nej 
kommun kommunalförbundet återigen vill höja taxan inom kommun fattades av Surahammars kommunalteknik hösten 

regionen. Förbundet bör som alla kommunala 2016, inför inträdet i kommunalförbundet vid årsskiftet 
verksamheter, i första hand se över sin organisation och 2016/2017. För Surahammars del innebär det nya förslaget till 
anpassa denna så att de kan utföra sitt uppdrag inom taxa i de flesta fall en sänkning. VafabMiljö är ett relativt nybildat 
existerande budgetramar. Surahammars kommun kommunalförbund där effektiviseringar och rationaliseringar sker 
förväntar sig därför att kommunalförbundet innan de successivt och är något det ständigt arbetas med. 
åter igen höjer taxorna ska genomföra en genomlysning 
och effektivisering av sin organisation. 

Västerås stad Västerås stad vill se tydligare koppling till affärsplan, VafabMiljö utvecklar kontinuerligt verksamhetens planering och Nej 
långsiktig ekonomisk planering samt åtgärder för ökad arbetssätt. När det gäller ekonomisk styrning arbetar VafabMiljö 
effektivitet med fokus på administrationen. Man vill i enlighet med en rullande treårsbudget. 
även se en 10-årig plan . Ökad öppenhet till 
medlemmarna . 
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Västerås stad Västerås stad lyfter att VafabMiljö idag bedriver en VafabMiljö delar Västerås stads åsikt. Denna typ av fördelning Nej 
omfattande affärsverksamhet, som omfattar cirka 40 % sker redan idag. I treårsbudget för 2020-2022 bidrar intäkter från 

av omsättningen. Västerås stad anser att syftet med att övriga avfallsverksamhet till att täcka det underskott som, trots 

VafabMiljö bedriver en affärsverksamhet bör vara att höjda taxor, förväntas uppstå inom det kommunala 

det medför lägre kostnad för det kommunala uppdraget. h ushå llsuppdraget. 
Västerås föreslår att styrmodellen för VafabMiljö 
kommunalförbund bör förändras så att resultatet som 
åstadkoms inom affärsverksamheten finansierar det 
kommunala uppdraget till viss del. Det ekonomiska 
resultatet inom affärsverksamheten ska kunna bidra till 
att hålla renhållningsavgiften på en rimlig nivå i 
medlemmarnas kommuner, eftersom att delar av det 
kommunala uppdraget kan finansieras med 
affärsverksamhetens resultat. 

Västerås stad Västerås stad ser en farhåga i att avgiften för Taxan har justerats så att det är en differens mellan de som Ja 
hemkompostering kommer att ha samma nivå som lämnar matavfall i kärl respektive hemkompost/kvarn. 
avgiften för abonnemang källsortering, då försvinner det 
ekonomiska incitamentet till hemkompostering för 
abonnenter. Det finns en risk att förståelsen för 
taxekonstruktionen inte är så stor hos denna grupp. Ca 
1300 st i Västerås, 7% av småhusen. 

Västerås stad Västerås stad vill se utvärdering om någon kundkategori I framtagandet av ny taxa har effekter för såväl hushåll som Nej 
kommer bli förfördelad i nya taxan speciellt verksamheter analyserats. I dessa analyser kan inte någon 
verksamhetskunder med olika tjänster. specifik kundgrupp identifieras som särskilt förfördelad . När det 

gäller verksamhetskunder är det framförallt grundavgiften som 
höjs i förslaget jämfört med tidigare taxor. Den höjs dock 
generellt även för andra kundgrupper. 
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AVFALLSTAXA FÖR 
VAFABMILJÖ KOMMUNALFÖRBUND 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1. INLEDNING 
VafabMiljö Kommunalförbund (härefter Förbundet) ansvarar enligt miljöbalken, kap 15, 20 § för att samla in 
och omhänderta hushållsavfall och därmed jämförligt avfall fr ån hushåll och verksamheter i kommunerna 
ingående i Förbundet. I ansvaret ingår insamling och omhändertagande av slam och filtermaterial från små 
avloppsanläggningar samt fett från fettavskiijare från samtliga medlemskommuner med undantag av Heby 
kommun och Sala kommun . 

Avgifter enligt denna taxa beslutas med stöd av miljöbalken, kap 27, 4-6 §§. Kommunfullmäktige i respektive 
kommun fattar beslut om antagande av taxan1

. Avgift anges inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Taxan 
ska finansiera de kostnader Förbundet har för att kunna utföra det renhållningsansvar och informationsansvar 
Förbundet har inom avfallshanteringen. 

Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i Förbundets "Föreskrifter för avfallshantering 
för VafabMiljö Kommunalförbund" som finns att hämta på Förbundets hemsida vafabmiljo.se (härefter avfalls
föreskrifterna). 

De definitioner som används i detta taxedokument är desamma som i avfallsföreskrifterna. 

2. MILJÖSTYRANDE TAXA 
Miljöbalken 27 kap 5 § ger Förbundet möjlighet att ta ut avgifter så att återanvändning, återvinning och 
en miljöanpassad avfallshantering främjas. Det innebär att avfallstaxan styr mot ett beteende som uppfyller 
nationella och regionala mål inom avfallshantering och de mål som är uppsatta i Förbundets avfallsplan . 

3. AVGIFTSSKYLDIGHET 
Fastighetsägare i kommuner ingående i Förbundet är avgiftsskyldiga enligt denna avfallstaxa. Med fastighets
ägare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska 
anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldighet föreligger för alla 
fastigheter med byggnad där människor vistas och det uppkommer hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. 
VafabMiljö använder fastighetsregistret för att finna de som ska faktureras enligt avfallstaxan. 

En nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, kan fullgöra fastighetsägarens betal
ningsskyldighet. Förbundet kan skicka betalningsuppgifter till nyttjanclerättshavaren. Huruvida nyttjanderätts
havaren fullgör betalning påverkar emellertid inte fastighetsägarens betalningsansvar. 

4. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR 
Avgiften är årlig och bestämd till det belopp som behövs för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. 
Avgifterna för regelbunden hämtning avseende perioden 1 januari - 31 december debiteras periodvis. 
Avgifterna kan debiteras i förskott. 

Övriga avgifter debiteras i efterskott. Fakturering för tömning av små avloppsanläggningar, tömning av 
fettavskiljare samt latrin sker månadsvis . Avgifter debiteras av samt betalas till Förbundet. 

1 Avfa llstaxan har an tagits i kommunfullmäkt ige 

Arboga kommun 2019-xx-xx, §yy Heby kommun 2019-xx-xx, §yy, Sa la kommun 20 19-xx-xx. §yy, Enköpings kommun 2019-xx-xx, §yy, Kungsörs kommun 

20 19-xx-xx, §yySkinnskattebergs kommun 2019-xx-xx, §yy, , Fagersta kommun 20 19-xx-xx, §yy, Köp ings kommun 2019-xx-xx, §yy, Surahammars kommun 

2019-xx-xx, §lyy, Hallstahammars kommun 2019-xx-xx, §yy, Norbergs kommun 2019-xx-xx, §yy, Västerås stad 20 19-xx-xx, §yy 



Avgift ska erläggas baserat på vid varje tidpunkt gällande förhållanden på fastigheten och ska av fastighets
ägaren stämmas av mot fakturan. Betalningsskyldighet inträder från den tidpunkt när visst förhållande ändras. 
Fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska utan dröjsmål meddela Förbundet om ändrade förhållanden av 
betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. Förändring av avgiften regleras vid nästa debiteringstillfälle . 
Förbundet har möjlighet att efterdebitera avgifter om det framkommer att ändrade förhållanden har skett på 
fastigheten. 

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Vid försent inkommen betalning tar Förbundet 
ut en påminnelseavgift. Om avgiften ej betalas påförs en kravavgift samt dröjsmålsränta, enligt 6 § Räntelagen 
(1975:635), med en vid varje tid gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. 

Påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt inkassoavgift debiteras enligt lag. Åtgärder enligt detta stycke vidtas av 
betalningsmottagaren som även äger rätt att i övrigt företräda Förbundet i dessa frågor. Vid utebliven betalning 
och så länge skulden består kan hämtningen dras ned till lägsta möjliga nivå så länge inte risk för människors 
hälsa eller miljö uppstår. 

Förbundet tar ut avgift även om behållare inte varit åtkomlig vid tömningstillfället eller inte har använts 
sedan senaste tömning. 

5. AVFALLSABONNEMANG 

Fastighetsägare ansvarar för att det hushållsavfall som uppstår på deras fastigheter överlämnas till Förbundet. 
Fastighetsägare i småhus, flerbostadshus samt verksamheter är skyldiga att ha ett abonnemang hos Förbundet 
för hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Fastighetsägare som inte själv väljer typ av abonne
mang tilldelas abonnemang med matavfallssortering i kärl. Förbundet levererar kärl som är dimensionerade 
efter förutsättningarna på fastigheten. 

Ändring av abonnemang är som huvudregel kostnadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare ändring 
av abonnemanget inom 6 månader har Förbundet rätt att ta ut en avgift. Ingen avgift utgår om abonnemanget 
ändras av Förbundet. 

Kärl ägs av Förbundet och nyttjandet ingår i abonnemangsavgiften. Fastighetsägaren ansvarar för kärlens 
rengöring och tillsyn. 

6. ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET 

Vid överlåtelse av fastighet till annan innehavare ska anmälan ske till Förbundet utan dröjsmål. Datum för 
överlåtelse ska framgå av anmälan. Föregående innehavare svarar för avgifterna tills sådan anmälan gjorts. 

7. HÄMTNINGSOMRÅDEN 

Förbundets medlemskommuner utgörs av fem hämtningsområden för hämtning av hushållsavfall: 
1. Fastland i samtliga kommuner utom Sala, inklusive öar med fast bro- eller färjeförbindelse till fastlandet. 
2. Fastland i Sala kommun, inklusive öar med fast bro- eller färjeförbindelse till fastlandet. (Se specifikt B.4.2.) 
3. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Västerås kommun. 
4. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Arboga, Enköping, Köping och Kungsörs kommun. 
5. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i övriga kommuner. 

8. TAXANS UPPBYGGNAD 

Avgifterna för hantering av hushållsavfall exklusive slam- och fettavfall består av en fast årlig grundavgift och en 
hämtningsavgift som bero r på abonnemangsval, behållarstorlek och antal hämtningar. Dessutom finns särskilda 
avgifter för tilläggstj änster. För beskrivning av uppbyggnad av taxa för slam- och fettavfall se kapitel H och I. 
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Grundavgift 
I grundavgiften ingår kostnader för administration såsom kundservice och fakturering, information, planering 
och utveckling, registerhållning, IT samt sluttäckning av Förbundets deponier då de inte längre används. Dess
utom har hushållen tillgång till Återbruken där de kan lämna grovavfall och farligt avfall. Grunclavgift debiteras 
för alla fastigheter med byggnad där människor vistas och det uppkommer hushållsavfall eller därmed jämförligt 
avfall. För en fastighet kan därför fl era grunclavgifte r behöva betalas. 

Grundavgift delas in i följande kategorier: 
• Småhus: en grunclavgift tas ut per bostad i en- eller tvåbostaclshus (friliggande hus, del i parhus) . 

Till småhus räknas även radhus eller kedjehus. 
• Småhus Sommar: en grunclavgift tas ut per bostad . Avser småhus med ordinarie sophämtning 

under sommarperioden. 
• Flerbostadshus: en grunclavgift tas ut per lägenhet i fl erbostadshus med minst tre lägenheter. 

Till flerbostadshus räknas även till exempel studentbostäder. 
• Verksamheter: per anläggning det vill säga elen fysiska anläggningen där behållaren töms . 

Till verksamheter räknas organisationer, företag, kommunala verksamheter med flera (ej hushåll) . 

Grunclavgift ska betalas även då uppehåll i hämtning bevilj ats. 

Hämtningsavgift 
Hämtningsavgiften avser kostnader som uppstår vid hämtning av avfall vid fastigheten såsom kostnad er för 
behållare, tömning, transport och behandling. I avgiften ingår även papperspåsar och påshållare för insamling 
av matavfall samt säckar för storkök. Avgiften påverkas av fastighetsägarens abonnemangsval, behållarstorlek 
och hämtningsintervall och är därmed möjlig att påverka. 

9. ABONNEMANGSTYPER FÖR HÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL EXKLUSIVE SLAM, FETT OCH LATRIN 

Fastighetsägare ska välj a något av följande abonnemang för hantering av sitt hushå llsavfall : 

Abonnemang med sortering av matavf all 
Matavfallet sorteras i kärl, bottentömmande behållare, i en godkänd kompost eller mals ner i en av kommunen 
godkänd avfallskvarn kopplad till avloppsnätet eller till tank . I abonnemanget med sortering av matavfall ingår 
påshållare samt papperspåsar. När övriga avfallsslag, inklusive fö rp ackningar, har sorterats ut åte rstår restav
fallet. Restavfallet läggs i ett därför avsett kärl eller i behållare (container eller bottentömmande behållare). All 
sortering måste ske i enlighet med anvisningar från Förbundet. 

Osorterat abonnemang 
Abo nnemanget innebär att abonnenten aktivt valt att inte sortera ut matavfall. Abonnenten använder enbart 
kärl för restavfall, container alternativt bottentömmande behållare. 

Omstarter/miljöstation i Sala 
Abonnemanget kan tecknas av fastighetsägare av småhus i Sala kommun. Abonnemanget innebär att 
rest- och matavfall lämnas vid valfri miljöstation i kommunen, så kallade Omstarter. 

10. STANDARDSTORLEKAR KÄRL FÖR RESTAVFALL OCH MATAVFALL 

Kärl för restavfall finns i fyra standardstorlekar; litet, mella n, stort samt 4-hjuligt kärl. Kärlstorlek markerad 
med * i tabellen här intill avser behållarsto rlek som förekomm er men som inte lä ngre finns tillgänglig för nya 
abonnemang. Abonnenter som har kärlstorlekar markerade med * får ha kärlen till dess att de går sönder 
och inte längre ka n användas. Kärlen ersätts då med standardstorlek. Kärl fö r matavfall finns i storlekarna 
140 liter samt 240 liter. 

Till följd av införandet av denna taxa kommer inte kärlbyten till standardstorlekar att göras annat än när kärlen 
går sönder. För dessa kärlbyten och vid första abonnemangsvalet efter denna taxas införande utgår ingen avgift. 



Kärl för restavfall 

Kärl litet 

Kä rl mel lan 

Kä rl stort 

4-hju ligt kä rl 

(endast fl erfam iljshus och 

verksamheter) 

Kärl för matavfall 

Kärl 

11. ÖVRIGT OM SORTERING 

Standardstorlek Avfallstaxa 2020 

140 lit er 

190 lit er 

240 lit er för småh us vi d delade kärl 

eller gemensamhetslösni ng . 

370 li t er 

660 liter 

Standardstorlek 

140 lit er sta ndard i små hus, 240 liter 

standard i fl erbostadshus och sam

fä lligheter. 

Storleksintervall befintliga kärl 

80 * , 90* , 120*, 130*, 140 li ter 

190 

240* liter småhus med enskild 

hämtn ing samt fl erbostadshus. 

370, 400* liter 

600* , 660 lit er 

Storleksintervall befintliga kärl 

140, 240, 400* liter 

Källsorterade förpackningar av papper, wellpapp, kartong, plast, metall och glas samt returpapper 
(tidningar och liknande) ska lämnas på någon av fö ljande ställen: 
• återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar som återfinns på allmänna platser 
• de behållare för förpackningar och tidningar som återfinns på Återbruken 
• utrymmen som tillhandahålls av fastighetsägare där förpackn ingar och tidningar kan lämnas 

(till exempel miljöbodar och återvinningsrum) 

Sorteringsinstruktioner finns på Förbundets hemsida. 
Fastighetsägare av småhus samt lägenhetsinnehavare ska lämna sitt grovavfall och farliga avfall till 
(återvinningscentraler) Återbruken. Kostnader för detta ingår i taxans grundavgift. 
Verksamheter får nyttja Återbruken mot tecknande av Återbrukskort. 

12. UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA 
Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna görs till Förbundet eller tillsynsansvarig 
nämnd enligt avfallsföreskrifterna. 

Undantag kan sökas för: 
• Kompostering eller annat eget omhändertagande av mat- och restavfall, slam, latr in eller fi lter-

material från små avloppsanläggningar och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall. 
• Förlängt hämtningsintervall för restavfall eller slam. 
• Delat kärl eller gemensam hämtningsplats. 
• Uppehåll i hämtning av mat- och restavfa ll eller slam. 

13. AVGIFT VID ANMÄLAN OCH ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA 
För a nmälan samt ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna har Förb undet rätt att deb itera 
handläggningsavgift. Avgift bes lutas med stöd av mi ljöbalken 27 kap. 1 §. 

14. SÄRSKILD BESTÄMMELSE 
I de fall då taxedokumentet i övrigt saknar ti llämp lig bestämmelse fattar Förbundet beslut om avgift. 
De grunde r som anges i miljöbalken 27 kap. 5 § ska då beaktas. 
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A. GRUNDAVGIFT 

Kategori Grund avgift 

Småhus, per bostad 1 645 kr/år 

Småhus sommar, per bostad 1 158 kr/år 

Flerbostadshus, per lägenhet 826 kr/år 

Verksamheter1, per anläggning 1 284 kr/år 

1 inklusive organisationer, företag, kommunala verksamheter med 

flera (ej hushåll). 

B. HÄMTNINGSAVGIFT FÖR HUSHÅLLSAVFALL EXKLUSIVE SLAM OCH LATRIN 
I hämtningsavgiften ingår tömning, behandling och kärl. Andra typer av behållare tillhandahålls 
av abonnenten. 

B.1 Småhus helårsabonnemang 

B.1.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall 
Vid utsortering av matavfall i kärl, ingår ett kärl för restavfall enligt vald storlek nedan och ett kärl för 
matavfall. Matavfall sorteras i papperspåse som läggs i kärl för matavfall. I abonnemanget ingår påshållare 
samt papperspåsar för matavfall. 

Vid annan utsortering av matavfall än i kärl ska matavfallet sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till 
Förbundet, a lternativt av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet. I dessa fa ll betalas en
dast hämtningsavgift för restavfall. 

Helårsabonnemang 
Rest- och matavfall Hämtningsavgift 

Antal tömningar/år Var fjärde vecka 13 ggr/år Varannan vecka 26 ggr/år 

Restavfa ll, Kärl litet 609 kr/år 853 kr/år 

Restavfall, Kärl mellan 785 kr/år 1 099 kr/år 

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 2 028 kr/år 

Matavfall, Kärl 140L Hämtas varannan vecka, 200 kr/år 200 kr/år 

Matavfall, Kärl 240L Hämtas varannan vecka, 343 kr/år 343 kr/år 

B.1.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. 

Helårsabonnemang 
Osorterat avfall 

Antal tömningar/år 

Osorterat avfall, Kärl litet 

Osorterat avfall, Kärl mellan 

Osorterat avfall, Kärl stort 

Hämtningsavgift 

Varannan vecka 26 ggr/år 

3 706 kr/år 

4 778 kr/år 

8 814 kr/år 
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8.2 Småhus sommarabonnemang (vecka 18-38 eller 19-39) 

8.2.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall 
Vid utsortering av matavfall i kärl ingår ett kärl för restavfall enligt vald storlek nedan och ett kärl för 
matavfall. Matavfall sorteras i papperspåse som läggs i kärl för matavfall. I abonnemanget ingår påshållare 
samt papperspåsar för matavfall. 

Vid annan utsortering av matavfall än kärl ska matavfallet sorteras ut i en hemkompost som är anmäld 
till Förbundet, alternativt av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet. I dessa fa ll 
betalas endast hämtningsavgift för restavfall . 

Sommarabonnemang 
Rest- och matavfall Hämtningsavgift 

Antal tömningar/år Var fjärde vecka 6 ggr/år Varannan vecka 11 ggr/år 

Restavfall , Kärl litet 365 kr/år 511 kr/år 

Restavfall, Kärl mellan 471 kr/år 659 kr/år 

Restavf all, Kärl stort Erbjuds ej 1 216 kr/år 

Matavfall, Kärl 140 L Hämtas varannan vecka, 120 kr/år 120 kr/år 

Matavfall, Kärl 240 L Hämtas varannan vecka, 206 kr/år 206 kr/år 

8.2.2 Osorterat avfall 

Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. 

Sommarabonnemang 
Osorterat avfall Hämtningsavgift 

Antal tömningar/år Varannan vecka 11 ggr/år 

Osorterat avfall, Kärl litet 2 224 kr/år 

Osorterat avfall, Kärl mellan 2 866 kr/år 

Osorterat avfall, Kärl stort 5 289 kr/år 

8.3 Småhus delat kärl, gemensam sophämtning 

Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet nyttja gemensamt kärl. Varje hushåll får var 
sin faktura och betalar var sin grundavgift men delar procentuellt på hämtningsavgiften beroende på antal 
abonnenter. För verksamheter som nyttjar gemensamt kärl betalas fast avgift per verksamhet. 

Abonnenter som önskar dela kärl kan göra det under förutsättning att: 
• Fastigheterna är grannar (delad fastighetsgräns, delad infartsväg eller liknande) 
• Restavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens 
• Matavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens 
• Samtliga delande har samma tömningsfrekvens 
• Samtliga delande har samma sorteringsgrad (utsortering av matavfall eller inte) 
• Abonnenten kan välja att endast dela restavfall, kärl för matavfall eller båda kärlen 

under förutsättning att avfallet ryms i ett kärl för varje avfallsslag. 



Om abonnenter med helårsabonnemang och sommarabonnemang önskar clela kärl gäller följande: 
• Kund med helårsabonnemang: betalar 2/3 av hämtningsavgiften för valt helårsabonnemang. 
• Kund med sommarabonnemang: betalar 1/3 av hämtningsavgiften för valt helårsabonnemang. 

B.4 Småhus med gemensam hämtningsplats med enskild fakturering 

B.4.1 Gemensamhetsbehållare vid hämtningsplats 
Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet dela på flera behållare för att till exempel inte 
trafikera ett bostadsområde med sopbil eller tillmötesgå arbetsmilj ökrav. Behållartyp och placering fastställs 
i samråd med Förbundet. Behållarna töms varannan vecka eller av Förb undet beslutat lämpligt intervall . 
Förbundet betalar ingen ersättning för platsen där behållaren/behållarna placeras. En kontaktperson mot 
Förbundet ska finnas. Hushållen har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållare vore placerade vid 
fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen. Hushållen får var sin faktura 
och betalar var sin grundavgift samt en särskild hämtningsavgift för gemensam hämtning. Tjänsten erbjuds 
ej för osorterat abonnemang. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. 

Gemensamhetsbehållare 
Restavfall samt matavfall 

Småhus, helår 

Småhus, sommar 

Hämtningsavgift 

776 kr/år, hushåll 

465 kr/år, hushåll 

B.4.2 Omstarter (miljöstationer) för småhus i Sala (erbjuds ej för flerbostadshus och verksamheter) 

Detta abonnemang kan endast tecknas av fastighetsägare av småhus i Sala. Hushållet blir ansluten till en 
Omstart/miljöstation och har ingen sophämtning vid fastighetsgräns. Matavfall sorteras i papperspåse som 
sorteras i miljöstationen alternativt sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till Förbundet. Restavfall 
sorteras i miljöstationen. I abonnemanget ingår påshållare och papperspåsar för matavfall. 

Omstart/Miljöstation i Sala Hämtningsavgift 

Småhus, helår 1 135 kr/år 

Småhus, sommar 680 kr/år 
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8.5 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt 
verksamheter, Helårsabonnemang 

8.5.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall 
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens 
behov. Matavfall sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är 
anmäld till Förbundet, av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten 
tank. I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta För
bundet för att ändra frekvens för hämtning av rest- och matavfall eller för dimensionering av kärl. 

Helårsabonnemang 
Rest- och matavfall Hämtningsavgift 

Antal tömningar/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

Restavfa ll , Kärl li tet 853 kr/år 1 705 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej 

Restavfal l, Kärl mel lan 1 099 kr/år 2 198 kr/år 5 494 kr/år 7 693 kr/år 

Restavfal l, Kärl stort 2 028 kr/år 4 055 kr/år 10 136 kr/år 14 191 kr/år 

Restavfa ll , 4-hju li gt kärl (660 L) 3 215 kr/år 6 429 kr/år 16 073 kr/år 22 501 kr/år 

Matavfal l, Kärl 140 L 200 kr/år 400 kr/år 1 000 kr/år 1 400 kr/år 

Matavfal l, Kärl 240 L 343 kr/år 686 kr/år 1 714 kr/år 2 400 kr/år 

Matavfa ll, Kärl 400 L 

(ej nytecknade) 476 kr/år 951 kr/år 2 379 kr/år 3 330 kr/år 

8.5.2 Osorterat kärlabonnemang 

Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. 

Helårsabonnemang 
Osorterat avfall Hämtningsavgift 

Antal tömningar/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

Osorterat, Kärl li tet 3 706 kr/år 7 411 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej 

Osorterat, Kärl mellan 4 778 kr/år 9 555 kr/år 23 889 kr/år 33 444 kr/år 

Osorterat, Kärl stort 8 814 kr/år 17 629 kr/år 44 071 kr/år 61 699 kr/år 

Osorterat, 4-hjuligt kärl (660 L) 13 976 kr/år 27 951 kr/år 69 879 kr/år 97 830 kr/år 



B.6 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt 
verksamheter, Sommarabonnemang (vecka 18-38 eller 19-39) 

B.6.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall 
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens 
behov. Matavfall sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är 
anmäld till Förbundet, av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten 
tank. I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta För
bundet för att ändra frekvens för hämtning av matavfall. 

Sommarabonnemang restavfall Hämtningsavgift 

Varannan vecka Varje vecka Två gånger/vecka 
Antal tömningar/år 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år 

Restavfall, Kärl litet 511 kr/år 1 023 kr/år Erbjuds ej 

Restavfall, Kärl mellan 659 kr/år 1 319 kr/år 3 296 kr/år 

Restavfall, Kärl stort 1 216 kr/år 2 433 kr/år 6 081 kr/år 

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) 1 929 kr/år 3 858 kr/år 9 644 kr/år 

Matavfall, 140 L 120 kr/år 240 kr/år 600 kr/år 

Matavfall, 240 L 206 kr/år 411 kr/år 1 029 kr/år 

Matavfall, 400 L 

(ej nytecknade) 285 kr/år 571 kr/år 1 428 kr/år 

B.6.2 Osorterat kärlabonnemang 

Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. 

Sommarabonnemang 
Osorterat avfall Hämtningsavgift 

Varannan vecka Varje vecka Två gånger/vecka 
Antal tömningar/år 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år 

Restavfall, Kärl litet 2 224 kr/år 4 446 kr/år Erbjuds ej 

Restavfall, Kärl mellan 2 866 kr/år 5 734 kr/år 14 332 kr/år 

Restavfall, Kärl stort 5 289 kr/år 10 578 kr/år 26 434 kr/år 

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) 8 385 kr/år 16 771 kr/år 58 248 kr/år 
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B.7 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt 
verksamheter med bottentömmande behållare 

B.7.1 Bottentömmande behållare med sortering av matavfall 
Bottentömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som töms med kranbil. Behållare 
för restavfall respektive matavfall samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Behållare tillhanda
hålls av abonnenten. Insatssäck där så behövs ingår för såväl restavfalls- som matavfallsbehållare. Matavfall 
sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. 

Behållare Restavfall 
Helårsabonnemang Hämtningsavgift 

13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

s 0,8 m3 2 261 kr/år 3 166 kr/år 6331 kr/år 15 829 kr/år 22 160 kr/år 

s 1,6 m3 3 675 kr/år 5 144 kr/år 10 289 kr/år 25721 kr/år 36 010 kr/år 

s 2,4 m3 6 219 kr/år 8 706 kr/år 17 411 kr/år 43 529 kr/år 60 715 kr/år 

s 3,2 m3 8 480 kr/år 11 871 kr/år 23 743 kr/år 59 356 kr/år 83 100 kr/år 

s 5 m3 14 133 kr/år 19 785 kr/år 39 571 kr/år 98 928 kr/år 138 499 kr/år 

Behållare Restavf all 
Sommarabonnemang Hä mtningsavgift 

Varannan vecka Varje vecka Två gånger/vecka 
Vecka 18-38 eller 19-39 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år 

s 0,8 m3 1 900 kr/år 3 799 kr/år 9 498 kr/år 

s 1,6 m3 3 086 kr/år 6 173 kr/år 15 433 kr/år 

s 2,4 m3 5 224 kr/år 10 446 kr/år 26 11 8 kr/år 

s 3,2 m3 7 123 kr/år 14 246 kr/år 35 614 kr/år 

s 5 m3 11 871 kr/år 23 7 43 kr/år 59 356 kr/år 

Behållare Matavfall Hämtningsavgift 

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

s 0,8 m3 743 kr/år 1 486 kr/år 3714kr/år 5 200 kr/år 

Behållare Matavfall 
Sommarabonnemang Hämtningsavgift 

Varannan vecka Varje vecka Två gånger/vecka 
Vecka 18-38 eller 19-39 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år 

s 0,8 m3 446 kr/år 891 kr/år 2 290 kr/år 



B.7.2 Bottentömmande behållare med osorterat abonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. Bottentömmande behållare är markbehållare 
eller underjorclsbehållare som töms med kranbil. Insatssäck där så behövs ingår. Behållaren samt 
placering ska alltid godkännas av Förbundet. Behållaren tillhandahålls av abonnenten. 

Hämtningsavgift 
Behållare Osorterat avfall 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

~ 0,8 m3 13 764 kr/år 27 528 kr/år 68 820 kr/år 

~ 1,6 m3 22 366 kr/år 44 733 kr/år 111831kr/år 

~ 2,4 m3 37 851 kr/år 75 701 kr/år 189 254 kr/år 

~ 3,2 m3 51615kr/år 103 229 kr/år 258 185 kr/år 

~ 5 m3 86 024 kr/år 172 049 kr/år 430 121 kr/år 

Behållare Osorterat avfall 
Sommarabonnemang Hämtningsavgift 

156 ggr/år 

96314kr/år 

1 56 511 kr/år 

264 865 kr/år 

361 179 kr/år 

601 965 kr/år 

Varannan vecka Varje vecka Två gånger/vecka 
Vecka 18-38 eller 19-39 11 ggr/år 22 ggr/år 

~ 0,8 m3 8 256 kr/år 16 511 kr/år 

~ 1,6 m3 13 415 kr/år 26 830 kr/år 

~ 2,4 m3 22 703 kr/år 45 405 kr/år 

~ 3,2 m3 30 958 kr/år 61 916 kr/år 

~ 5 m3 51 597 kr/år 103 194 kr/år 

B.8 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter, 
Tömning av container 

B.8.1 Utställning av container för restavfall 

44 ggr/år 

41 278 kr/år 

67 076 kr/år 

113 513 kr/år 

154 791 kr/år 

257 985kr/år 

Utställning av container (alla typer) kan beställas av Förbundet som tillhandahåller behållaren. Placering ska 
alltid godkännas av Förbundet. För hyra av container kontakta VafabMiljös kundservice för prisuppgift. 

Tjänst Avgift 

Utsättning av con tainer 130 kr/container 

Hemtagning av container 1 130 kr/container 
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B.8.2 Container med restavfall som töms på plats med sortering av matavfall 

Abonnent tillhandahåller behållare för restavfall alternativt hyr behållare av Förbundet. Behållare för restav
fall samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan 
endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan nedan ingår inte kostnaden för hyra av behållare. 

Abonnemang Restavfall Hämtningsavgift 

Helårsabonnemang 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

Container 3-5 m3 11 306 kr/år 15 829 kr/år 31 658 kr/år 79 143 kr/år 110 799 kr/år 

Container 6-8 m3 22 612 kr/år 31 658 kr/år 63314kr/år 158 285 kr/år erbjuds ej 

Abonnemang Restavfall Hämtningsavgift 

Sommarabonnemang 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år 

Container 3-5 m3 9 498 kr/år 18 994 kr/år 47 485 kr/år 

Container 6-8 m3 18 994 kr/år 37 989 kr/år 94971 kr/år 

B.8.3 Tömning av container för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser 

Abonnent tillhandahåller behållare för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser. Alternativt kan be
hållare hyras av Förbundet. Behållare för osorterat avfall samt placering ska a lltid godkännas av Förbundet. Detta 
abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan nedan ingår inte kostnaden för hyra av behållare. 

Abonnemang Osorterat avfall Hämtningsavgift 

Helårsabonnemang 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

3-5 m3 68 796 kr/år 137 952 kr/år 343 980 kr/år 

6-8 m3 137 952 kr/år 275 904 kr/år 687 960 kr/år 

Sommarabonnemang 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år 

3-5 m3 41 278 kr/år 82 555 kr/år 206 388 kr/år 

6-8 m3 82 555 kr/år 165 166 kr/år 412 776 kr/år 

B.9 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter, 
hämtning av lastväxlarcontainer eller liftdumpercontainer (öppen/täckt komprimator) 

Tömning av restavfall i container med lastväxlarfordon eller liftdumperfordon. Övervikt får ej förekomma. Con
tainer tillhandahålls av abonnenten, alternativt hyrs behållare av Förbundet. Komprimatortyp ska godkännas 
av Förbundet. Vid tömning skiftas containern mot en tom på plats alternativt transporteras för tömning och be
handling. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan 
nedan ingår inte kostnaden för hyra av behållare. 

Behandlingsavgift Behandlingsavgift 
Behållare Tömningsavgift Restavfall Osorterat avfall 

Lastväxlarcontainer 1 695 kr/tömning 1 190 kr/ton 1 790 kr/ton 

Liftdumpercontainer 1 098 kr/tömning 1 190 kr/ton 1 790 kr/ton 



B.10 Flerbostadshus och verksamheter, Utsorterat matavfall 
i sluten tank eller avskiljare/kombisystem 

Se kapitel I, sid 22. 

C. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER 

C.1 Extra hämtningar och budningar 

Tjänst 

Hämtning extra säck (ordinarie tur, max 1 5 kg per säck) 

Budning (extra hämtning, ej ordinarie tur, 
utförs inom 3 arbetsdagar från beställning) 

Budning bottentömmande behållare och container som töms 
på plats (1-3 arbetsdagar). Budningsavgift utöver ordinarie 
abonnemang 

Leverans av matavfallspåsar samt insatssäck till matavfallskärl 
vid mer än 2 stycken leveranser per år för småhus och vid mer 
än 6 stycken leveranser per år för flerbostadshus och verksam-
heter 

C.2 Dragavstånd och manuell hämtning 

Avgift 

300 kr/säck 

475 kr/kärl och tillfälle 

895 kr/tömning och behållare 

450 kr/leverans 

Framdragning av kärl och manuell hantering tillämpas endast i undantagsfall då särskilda skäl gör det orimligt 
att följa ordinarie regler för hämtningsplats. Om dragavstånd efter bedömning av Förbundet krävs kommer extra 
avgift tas ut. Avgiften är årlig och baseras på antal kärl och antal hämtningar. Avgiften debiteras även om det 
vid enstaka tillfällen inte skulle vara dragavstånd. Det åligger abonnenten att påvisa att behovet av tjänsten inte 
längre behövs. Dragavståndet avser enkel väg från fordonets placering till kärlets placering alternativt till dörren 
på avfallsutrymmet. Avståndet mäts med hjälp av mäthjul. 

Dragavstånd* baklastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle 

0-4,99 meter 0 kr 

5-10,99 meter 25 kr 

11-30,99 meter 90 kr 

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle. 

Dragavstånd* sidlastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle 

0-1,6 meter 0 kr 

1,61-5 meter 25 kr 

5,01-10,99 meter 50 kr 

11-30,99 meter 90 kr 

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle . 
.. 

*Enke l vag 
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Avgift för manuell hantering kan debiteras utöver ordinarie hantering, exempelvis vid upplåsning av kärl. 

Tjänst Avgift 

Manuell hantering 50 kr/ tillfälle 

C.3 Tilläggsavgifter 

C.3.1 Ändring av abonnemang 
Ändring av abonnemang är som huvudregel kostnadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare ändring 
av abonnemanget inom 6 månader kommer Förbundet att ta ut en avgift på 450kr/tillfälle. Ingen avgift utgår 
om abonnemanget ändras av Förbundet. Ett avgiftsfritt val ingår vid nybyggnation och ägarbyte. 

C.3.2 Felsortering och hantering 
Om avfallet inte sorteras enligt regler för gällande abonnemang påpekas detta skriftligen för fastighetsägaren. 
Efter upprepade påpekanden om att föreskrifter för sorter ing inte fö lj s kan avgift tas ut (se bilaga 2 i avfa llsföre
skrifterna). Behållare som innehåller avfall blandat med farligt avfall eller el-avfall lämnas kvar (utom vid bud
ning av farligt avfall se punkt F). När fastighetsägare eller nyttjanderättshavaren har packat om och tagit bort 
felaktigt sorterat avfall kan tömning ske. Tömning sker vid nästa ord inarie hämtningstillfälle alternativt finns 
möjlighet att beställa budning mot avgift. 

Förbundet får ta ut avgift för överfull behållare. Överfull behållare innebär att avfall inte ryms i behållaren det 
vill säga faller ur kärlet vid tömning, om avfallet är betydligt över kanten om lock saknas eller att locket inte 
går att stänga. Om behållaren uppenbart in te räcker till för det avfall som uppkommer vid fastigheten, trots 
upprepade påpekanden, kan Förbundet anpassa abonnemanget till rådande förhållanden. 

Avgift Avgift 

Felsorteringsavgift: alla kärlstorlekar 500 kr/behållare och tillfälle 

Felsorteringsavgift: bottentömmande behållare och 2 500 kr/behå llare och tillfälle 
container som töms på plats 

Felsorteringsavgift: Lastväxlarcontainer eller liftdumper- 1 500 kr/behå llare och tillfälle 
container (utöver behandlingsavgift). Behandlingsavgift 
för det avfall som finns i behållaren tillkommer utöver 
felsorteri ngsavgiften 

Felsorteringsavgift Elavfall/Farligt avfall: Behållaren inne- 5 000 kr/behållare och tillfälle 
håller farligt avfall eller elektronik som upptäcks efter tömning 

Hanteringsavgift överfull behållare 300 kr/behållare och tillfälle 



C.4 Undantag från avfallsföreskrifterna, Förlängt hämtningsintervall 
Efter ansökan till Förbundet kan ett abonnemang medges med förlängt hämtningsintervall. Villkor för undan
taget är att godkänd hemkompost alternativt av kommunen godkänd matavfallskvarn kopplad till avloppsnätet 
används. Minsta kärlstorlek för restavfall är ett krav. Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet 
dela kärl. 

Förlängt hämtningsintervall Hämtningsavgift 

Antal tömningar/år En gång i kvartalet 4 ggr/år Sommarsäsong 2 ggr/år 

Helår, Restavfall, Kärl litet 488 kr/år -

Sommarperiod vecka 18-38 eller - 293 kr/år 

19-39, Restavfall, Kärl litet 

D. HÄMTNING AV GROVAVFALL SAMT TRÄDGÅRDSAVFALL I KOLLI 

Grovavfall samt trädgårdsavfall från hushållen får kostnadsfritt lämnas vid återvinningscentralerna 
(Återbruken). Verksamheter kan nyttja Återbruken mot tecknande av Återbrukskort. Avfallet kan också 
hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten kan nyttjas av småhus och fl erbostadshus . 

Vid beställd hämtning ska avfallet buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Avfallet ska vara sorterat 
enligt den sortering som finns för Återbruken och emballerat så att hantering und erlättas. Avfallet ska förses 
med märkning. Enstaka kolli kan hämtas och utgörs av till exempel soffa, skåp, bord etc. Grovavfall som är 
paketerat ska inte överskrida 1 m3, maxlängd är 2 meter och maxvikt är 50 kg. Avfallet ska kunna hanteras av 
en person. Om två personer krävs för lastningen, tas avgift ut för extra personal. I avgiften ingå r hämtning 
och behandling. 

Tjänst Avgift 

Hämtning av grovavfall 500 kr/ti llfälle 

Extra personal (m inimidebitering 1 timme) 350 kr/tim 
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E. HÄMTNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL I TILLFÄLLIGT UPPSTÄLLD CONTAINER 

Tjänsten kan nyttjas av hushåll som har egen trädgård. Avgifterna avser tömning av containern 
samt behandling av trädgårdsavfall. Container tillhandahålls av abonnenten alternativt hyrs av 
Förbundet. Placering ska alltid godkännas av Förbundet. För kostnad för hyra av container 
kontakta vår kundservice för prisuppgift. 

Tillhandahållande av container Avgift 

Utsättning av container 130 kr/container 

Hemtagning av container 1 397 kr/container 

Tömning Avgift 

Ti I lfä llig container, tömn i ngsavg ift 1 397 kr/tömning 

Behandling Perton 

Blandat trädgårdsavfall (ris, kvistar, grenar, 930 kr/ton 

jord , gräs, löv etc) 

F. HÄMTNING AV FARLIGT AVFALL 

Farligt avfall inklusive elavfall från hushållen får kostnadsfritt lämnas vid återvinningscentralerna (Återbruken). 
Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten kan nyttjas av småhus och 
flerbostadshus. Vid beställning uppges vilken typ av farligt avfall som ska hämtas. Av säkerhetsskäl ska överläm
nandet ske personligen. Avfallet ska förpackas i lämpligt emballage och förses med märkning. I avgiften ingår 
hämtning och behandling. 

Tjänst Avgift 

Hämtning av farligt avfall, volym max 2 st papperskassar om ca 45 liter/st 900 kr/tillfälle 

Hämtning av kyl/frys 500 kr/enhet 



G. HÄMTNING AV LATRIN 

Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka 
under sommarperioden, vecka 18-39. Övrig tid under året kan hämtning beställas genom budning. I avgiften 
ingår hämtning av ett latrinkärl samt behandling. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl. Det är ej ett krav 
att ha abonnemang för att budning ska kunna ske. Hämtning under sommarsäsong utförs i samband med 
ordinarie tur. 

Abonnemang (vecka 18-38 eller vecka 19-39) Avgift 

Sommarhämtning var 4 :e vecka (6 ggr/säsong) 3 714 kr/säsong 

Sommarhämtning var 14:e dag (11 ggr/säsong) 6 809 kr/säsong 

Tilläggstjänster Per kärl 

Budningsavgift hämtning av latrinkärl 619 kr/kärl 

Avgift för utkörning av ett extra latrinkärl 393 kr/kärl 

H. TÖMNING AV SLAM FRÅN SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

H.1 Tömning av slam från slamavskiljare (WC/ BDT), sluten tank och minireningsverk 

Taxa för tömning av slam består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta delen inkluderar framkörning 
samt tömning och baseras på transporten. Den rörliga avgiften beror på anläggningens storlek och 
baseras på tömningstid och behandlingsvolym. 

Antal tömningar per år ska följa Förbundets avfallsföreskrifter, se Förbundets hemsida. 

Fast avgift Avgift 

Regelbunden tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk. 

Alla tank- och brunnsvolymer 713 kr/tömning 

Samtidig tömning på enskild fastighet. Tömning av BOT-anläggning i 

samband med tömn ing av sluten tank eller annan avskiljare. Förutsätter 0 kr för tillkom-

att slamfordonet ej behöver flyttas mande brunn 

Rörlig avgift Avgift 

Avgift per m3, baseras på anläggningens storlek 192 kr/m 3 

Tilläggstjänster Avgift 

Tillägg för budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning. 303 kr/tömning 

Tillägg för akut tömning, ordinarie arbetstid. Utförs inom 24 tim efter 3 004 kr/tömning 

beställning, vardagar 07 .00-16.00. Tillämpa s även för tidsbestämda 

tömningar som ej är akuta 

Tillägg för akut tömning, övrig tid . Utförs inom 24 tim efter beställning, 4 508 kr/tömning 

all övrig tid utöver ordiniare arbetstid vardagar 07 .00-16.00 

Bom körning 379 kr/tillfälle 

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall . 152 kr/10 m 

Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren utöver 25 meter 
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H.2 Borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial från små avlopp 
I tjänsterna nedan ingår ej byte eller nytt filtermaterial. 

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt 24 § avfalls
föreskrifterna så att tömning kan ske med slamsug eller kranbil. 

Tjänst Avgift 

Borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial i säck, 

alternativt filterkassett, 0-1 000 kg, kranbil 3 444 kr/tömning 

Tömning av löst fosforfi ltermaterial med sugbi l inklusive omhändertagande. Fast pris 

upp ti ll 3 timmar in klusive framkörning, sugning och lossning. Mängd ~ 1 000 kg 6 440 kr/tömning 

Tillägg för tidsåtgång > 3 timmar, sugbil 1 890 kr/timme 

Tillägg för extra beställd tömning. Utförs inom 10 arbetsdagar från beställning 3 150 kr/tömn ing 

Bom körning 1 500 kr/tillfälle 

I. TÖMNING AV FETTAVSKILJARE SAMT UTSORTERAT MATAVFALL I SLUTEN TANK ELLER AVSKILJARE/ 

KOMBISYSTEM 

1.1 Abonnemang tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem 

För verksamheter som omfattas av kravet för fettavskiljare, med över året regelbunden hantering av livsmedel, 
kan abonnemang tecknas för månadsvis tömning av fettavskiljare. Abonnemanget kan även tecknas för tömning 
av matavfall i sluten tank eller avski lj are/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. Abonnemang kan 
tecknas för 12 gånger per år alternativt 6 gånger per år. Avgiften består av en fast och rörlig del. Den fasta delen 
inkluderar framkörning samt tömning och baseras på transporten. Den rörliga avgiften beror på anläggningens 
storlek och baseras på tömningstid och behandlingsvolym. 

Tömning av fettavskiljare, sluten tank och avski\jare/kombisystem för matavfall ska normalt ske 12 gånger per 
år. Verksamheter kan efter medgivande från Förbundet även teckna abonnemang för tömning 6 gånger per år. 

Fast avgift Avgift 

Abonnemang regelbunden tömning 12 gånger/år 

Alla volymer 12 000 kr/år 

Abonnemang regelbunden tömning 6 gånger/år 

Alla volymer 6 000 kr/år 

Rörlig avgift Avgift 

Abonnemang, 12 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på 

anläggningens storlek 9 000 kr/m3 och år 

Abonnemang, 6 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på 

an läggn ingens stor lek 4 500 kr/m 3 och år 

Tilläggstjänster Avgift 

Bomkörning 379 kr/tillfälle 

Slangdragning över 25 meter debiteras för varje påbörjat 10-metersinterva ll 152 kr /10 m 

Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren utöver 25 meter 



1.2 Behovsbaserad tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank 
eller avskiljare/ kombisystem 
För verksamheter, som omfattas av kravet för fettavskiljare, med oregelbunden hantering av livsmedel eller 
vid behov av extra tömning (utöver abonnemang) används behovsbaserad tömning. Tjänsten kan även använ
das för tömning av matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. 
Avgiften består av en fast och rörlig del. Den fasta delen inkluderar framkörning samt tömning och baseras på 
transporten. Den rörliga avgiften beror på mängden fettavskiljarslam/matavfall vid tömningstillfället. 

Fast avgift Avgift 

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 1 200 kr/tömning 

för matavfall, 0-3 m3 

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 1 500 kr/tömning 

för matavfall, > 3, 1 m3 

Rörlig avgift Avgift 

Avgift per m3
, baseras på mängd fettavski ljarslam vid tömning 1 023 kr/m 3 

Avgift per m3, baseras på mängd kvarnat matavfall vid tömning 750 kr/m 3 

Till äggstjänster Avgift 

Budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning 303 kr/tömning 

Tillägg för akut tömning , ordinarie arbetstid. Utförs inom 24 tim efter beställning, 

vardagar 07 .00-16.00. Tillämpas även för tidsbestämda tömningar som ej är akuta 3 004 kr/tömning 

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 tim efter 

beställning, all övrig tid utöver ordiniare arbetstid vardagar 07.00-16.00 4 508 kr/tömning 

Bom körning 379 kr/tillfälle 

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall. 152 kr/ 10 m 

Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren utöver 25 meter 

J.AVGIFTER FÖR ANSÖKAN OCH ANMÄLAN OM UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA 

FöUande avgifter betalas för ansökan och anmälan till Förbundet om undantag från avfallsföre
skrifterna. Övriga undantag handläggs av respektive kommuns tillsynsansvariga nämnd. 

Avgift Tidsbegränsning Avgift 

Avgift för anmälan om hemkompostering av matavfall Ej tidsbegränsat 350 kr/anmälan 

Förlängt hämtningsintervall restavfall Ej tidsbegränsat 700 kr/ansökan 

Delat kärl samt gemensam hämtningsplats Ej tidsbegränsat Avgiftsfritt 

Uppehåll i hämtning av mat- och restavfa ll 2 år från beviljad ansökan, maximalt 6 år 700 kr/ansökan 

Uppehåll i hämtning av slam 2 år från beviljad ansökan maximalt 6 år 700 kr/ansökan 
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VafabMiljö 

VafabMiljö, Returvägen 20, 721 37 Västerås, Tel : 021-39 35 00 

E-post: info@vafabmiljo.se, Hemsida: www.vafabmiljo.se, Facebook: www.facebook.comNafabMiljo 
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