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Yttrande över remiss gällande förslag till Avfallstaxa 2020 för
VafabMiljö Kommunalförbund

INLEDNING

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

15kap Miljöbalken. Förbundet ska dock inte besluta om renhållningstaxa. Beslutet

fattas i respektive kommuns kommunfullmäktige. VafabMiljös direktion fattade

2018—11-29beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa på remiss till

medlemskommunerna. Avfallstaxan är avsedd att börja gälla från  1  januari2020.

Förslaget skickas till samtliga medlemskommuner och då kommunerna lämnat

synpunkter på förslaget presenteras det i bearbetad form för direktionen. Vid sitt

möte den 8-9 april  2019  fattar direktionen beslut om slutligt förslag till avfallstaxa

för 2020. Detta förslag skickas återigen till samtliga kommuner för beslut.

Föreslagen Avfallstaxa för—VafabMiljö kommunalförbund har skickats på

internremiss till berörda verksamheter och bolag i Sala kommun utan att några

synpunkter har inkommit.

SALA KOMMUNS YTTRANDE

Taxan bedöms vara i enlighet med miljöbalkens 27 kap. 4§ som anger att
renhållningstaxan endast får motsvara de kostnader som VafabMiljö
Kommunalförbund har för insamling.

Taxan fastställer den övergripande principen om att avfall ska minimeras och

sorteras. Vi ser att grundavgifterna generellt höjs men att hämtningsavgiften sänks

då matavfallets hämtningsavgift blir  O  kr. Osorterat avfall blir avsevärt dyrare och vi

måste gå mot en ökande andel sorterat avfall vilket för verksamheter och
fastighetsägaren i Sala kommun kan innebära ett behov av om- och utbyggnad

sorteringshusen. En strategi för detta behöver tas fram inom fastighetsenheten i

Sala och investeringar kommer att krävas. Det kommunala bostadsbolaget har i

beretts möjlighet att yttra sig kring föreslagen taxa men inget yttrande har lämnats.
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Inför inträdet i kommunalförbundet VafabMiljö såg kommunen framför sig

minskade kostnader och ökad effektivitet, hur det i slutändan blivit är svårt att

bedöma men än sålänge syns inga minskade kostnader. Effektiviteten kommer vi
säkert se med tiden men idag är det en omställningsprocess som pågår vilket inom

vissa områden innebär ökade resursbehov. Vi ska i detta vara medvetna om att
kostnaderna för avfallshantering ökar generellt i Sverige i och med tillkommande

lagkrav, bränslekostnader etc. och den avfallsplan som liksom taxan ingår i den nya

renhållningsordningen innebär en höjning av ambitionsnivån.

N är det gäller den föreslagna taxan för småhus med utsortering av matavfall
föreligger alltjämt en pedagogisk utmaning. Att matavfallet behöver sorteras ut och

tas om hand, antingen genom hemkompostering eller genom att tas tillvara för

produktion av biogas, är uppenbart. Samtidigt behöver såväl kommunerna som
kommunalförbundet verka för att minska mängden matavfall genom minskat
matsvinn. Att småhusägare, framförallt på landsbygden, inte längre kan få en lägre
taxa för hemkompostering kan vara svårt att förklara. Detta kan sannolikt

motverkas genom en ytterligare förbättrad dialog mellan VafabMiljö och

fastighetsägarna. Den föreslagna taxan får på intet vis tolkas som en uppmaning att
producera mer matavfall.

Ovrigt

Sala har en för förbundet unik lösning i form av ett omstartsabonnemang där mat-

och hushållsavfall kan lämnas och för detta abonnemang höjs avgiften från  2470
kr/år till  2780  kr/år. Det får anses skäligt i och med att taxan inte reglerats på två år.

Sala och Heby kommuner är också ensamma inom förbundet om att behålla

slamhanteringen och det framgår tydligt av förslaget att Sala kommun är
undantagna den delen av taxan. Sala kommun har inga kvarvarande resultatfonder

och det är därför inte aktuellt med återbetalning till abonnenter.

Förändringar av taxa kommer att förankras under  2019  och börjar sedan gälla från

och med januari 2020.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut fattas i kommunfullmäktige under maj/juni  2019.  Processen och tidplanen

har under våren  2018  förankrats med medlemsrådet (samtliga KSOer), direktionen

och samrådsorganet.


