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Informationsärende – Remiss gällande förslag till Avfallstaxa 2020 för
VafabMiljö Kommunalförbund
Enligt förbundsordningför KommunalförbundetVafabMiljö skaVafabMiljö för medlemmarnas
räkningansvaraför denstrategiskaplaneringen av frågorkring avfallshanteringi enlighetmed
denmyndighetsutövningsomåliggerkommunernai 15kapMiljöbalken.Förbundetskadockinte
beslutaomrenhållningstaxa.Beslutetfattasi respektivekommunskommunfullmäktige.

VafabMiljösdirektion fattade, 2018-11-29,beslutomatt skickaförslagomny avfallstaxapå
remisstill medlemskommunerna.Avfallstaxanär avseddatt börjagällafrån1 januari2020.
Förslagetskickastill samtligamedlemskommunerunderdecember2018. Dåkommunernalämnat
synpunkterpåförslagetpresenterasdeti bearbetadform för direktionen.Vid sitt möteden
8-9 april 2019fattardirektionenbeslutomslutligt förslagtill avfallstaxaför 2020. Dettaförslag
skickasåterigentill samtligakommunerför beslut.Beslutfattasi respektivekommunfullmäktige
undermaj/juni2019.Processenochtidplanenharundervåren2018förankratsmedmedlemsrådet
(samtligaKSOer),direktionenochsamrådsorganet.

KommunenssynpunkterpåförslagetskavaraVafabMiljö tillhandasenast17mars 2019.
Synpunkterskickastill info@vafabmiljo.se.

Bilaga KS 2019/27/1
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Ärendebeskrivning 
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. 

 
Vid direktionsmöte, 2018-11-29, redovisades förslag till ny avfallstaxa för hushållsavfall och 
direktionen fattade beslut om att skicka förslaget om ny avfallstaxa på remiss till 
medlemskommunerna.  

Tidplan 

Taxan är avsedd att börja gälla från 1 januari 2020. Förslaget till ny avfallstaxa remitteras till 
kommunerna i december 2018. Presentation av förslaget kommer ske vid möten med respektive 
medlemskommun. Kommentarer ska ha inkommit till Förbundet senast 17 mars, 2019. 
Kommunernas synpunkter tas i beaktande och förslaget bearbetas. Direktionen fattar beslut om 
slutligt förslag till avfallstaxa vid sitt möte 8-9 april 2019. Beslut om denna avfallstaxa fattas 
därefter i respektive kommunfullmäktige under maj/juni 2019, se tidplan nedan. Upplägget för 
tidplanen är avstämd under året (2018) med Samrådsorganet (tjänstepersoner), Medlemsrådet 
(KSO i respektive kommun) samt direktionen. Där har man varit enig om att detta upplägg 
fungerar och kan genomföras i samtliga kommuner.  

2018 
29 november Förslag till ny gemensam avfallstaxa antas i direktionen.  
 Beslut att remittera förslag till kommunerna för remiss. 
Dec Förslag skickas till respektive kommun. 

2019 
Jan/Feb/Mars Remiss i kommunerna 
17 mars Synpunkter till VafabMiljö 
8-9 april Beslut i direktionen om slutlig version. 
maj/juni Beslut i respektive Fullmäktige om Renhållningsordning. 

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 miljöstyrande med syfte att så många som möjligt ska sortera ut 
matavfall och förpackningar samt tidningar. Detta innebär att abonnenter som sorterar ut sitt 
matavfall och sina förpackningar och tidningar får en lägre avgift än de som inte sorterar. 

Översyn av gällande taxor 

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

Taxans konstruktion 

I enlighet med beslut i direktionen 2017-11-16 ska taxan avseende hushållsavfall vara 
självbärande och täcka sina egna kostnader, vilket också följer 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 
fram1. 
  
Justering av avgiftsnivåerna baseras på följande: 

• Kostnadstäckning och ekonomi i balans är en övergripande princip.  

• En omfördelning mellan grundavgifter och hämtningsavgifter, där kostnaderna i högre 
grad ska täckas med grundavgifter än vad som idag är fallet. Detta för att i större 
utsträckning uppfylla självkostnadsprincipen så att grundavgift respektive 
hämtningsavgift var för sig täcker avsedda kostnader. 

• Anpassning till framtida nivåer av behandlingskostnader för förbränning av hushållsavfall 
och behandling av matavfall. 

• Indexuppräkningar enligt gällande entreprenadavtal. 

• Förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga 
kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling. 

• Kommande investeringar. 

 

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

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

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

• Matavfall 0 kr i kärl samt bottentömmande behållare. Avgift för matavfall i sluten tank 
eller kombisystem. 

• Abonnemang med osorterat avfall är 4 ggr dyrare än abonnemang för restavfall. Det är en 
medvetet hård styrning mot beteendet att sortera. Detta behöver följas upp med 
information så att inte graden felsorterat i avfallet ökar. 

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

• Gemensamhetslösningar där flera abonnenter delar kärl kostar 65% av ett 
standardabonnemang för småhus. 

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

                                                      
1 Börjar gälla 1 januari 2020 eller där så är lämpligt med utgångspunkt från faktureringsperiod. 
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• En viss justering för att uppmuntra en bättre arbetsmiljömässig hantering finns på de 
större behållarna dvs bottentömmande behållare och container. 

Förändringar i tjänster 

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

Grundavgift 
Grundavgiften är en fast avgift och betalas av kategorierna småhus, småhus sommar, 
flerbostadshus samt verksamheter. I grundavgiften ingår kostnader för administration såsom 
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. 

Rörlig hämtningsavgift 
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. 
 
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 miljöriktig 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 hämtas 
kostnadsfritt i kärl från hushåll och verksamheter. Matavfall i bottentömmande behållare innehas 
av flerbostadshus och verksamheter och hämtas kostnadsfritt. 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. 

Tömning av fettavskiljare 
För fettavskiljare 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 1.  

Ändring avgift tömning av små avlopp 
Den fasta avgiften för regelbunden tömning av små avlopp föreslås ändras från 631 kr/tömning 
till 713 kr/tömning. Detta på grund av ökad entreprenörskostnad i upphandling genomförd för 
KAK (Köping, Arboga, Kungsör).  
 

  



 

 

 5 (12) 
  

  
 

 

Taxans utfall 

VafabMiljö Kommunalförbund 
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 avgiftsnivåerna behöva höjas med  
ca 35 MSEK, vilket motsvarar ungefär 11 %. Intäktsökningen behövs för att täcka det underskott 
som råder mellan intäkter och kostnader.  
 

Därutöver behövs en omfördelning mellan grundavgifter och hämtningsavgifter, så att 
grundavgifter och hämtningsavgifter var för sig täcker de kostnader de är avsedda att täcka. 
Förslaget innebär också att hämtningsavgifterna i de allra flesta fall kommer att minska för 
abonnemang med sortering av matavfall i kärl. Då abonnemang med hemkompost jämställs med 
matavfall i kärl innebär det att avgifterna höjs för merparten av kommunerna. Motiveringen är att 
Förbundet i första hand vill samla in matavfallet för biologisk behandling. För osorterade 
abonnemang sker en generell höjning, som är medveten för att styra mot beteendet att sortera ut 
matavfall. Övriga tjänster såsom insamling av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt 
avfall är anpassade till i avtal gällande entreprenörs- och behandlingskostnader.  

 
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 därmed har heller ingen justering skett för ökade kostnader och investeringar. Utfallet 
per kommun presenteras närmare nedan under avsnitt Taxans utfall per kommun. 

Sala 
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 549 kr/år. Förändringen 
gäller sammantaget för grundavgift och hämtningsavgift.  
 

• Småhus med hemkompostabonnemang får en avgiftssänkning med 357 kr/år. Att 
sänkningen inte blir större beror på att abonnemangsavgiften för hemkompost varit lägre 
än om man sorterar sitt matavfall i kärl. Förbundet föreslår att matavfall i kärl, 
hemkompost samt matavfall i kvarn kopplad till avloppsnätet jämställs. 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  
utsortering av matavfall i kärl eller hemkompost.  
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• 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. 

• För flerbostadshus med en omfattning av ca 60 liter per hushåll och vecka fördelat på 
matavfall och restavfall, ökar avgiften med 329 kr/år och lägenhet inklusive grundavgift. 
Det är främst höjning av grundavgiften som bidrar till avgiftshöjningen. Se exempel i 
avsnitt 5 nedan. 

• Taxa för insamling av matavfall i bottentömmande behållare är 0 kr/år.  

 

 
Eventuella frågor i ärendet besvaras av enhetschef Linda Gårdstam, 
linda.gardstam@vafabmiljo.se 
 
 
VafabMiljö Kommunalförbund  
 
 
 
Carina Färm 
Förbundsdirektör 
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TAXANS UTFALL PER KOMMUN
Dettaavsnittinnehållerenbeskrivningav taxansutfall perkommun. Syftetäratt klargöra
skillnaderi taxekonstruktionensamtatt visapåde abonnemangdärTaxa2020får stor
kostnadspåverkani jämförelsemednuvarandeavfallstaxa.Nuvarandeavfallstaxaavser nivån
bådeför 2018och2019,eftersomdetför deflestakommunerinte kommerskenågon
taxeförändringmellandessaår.UndantagetärVästeråsdärtaxanhöjs2019, varförVästerås
redovisasmedtvå kolumner.
Nedanredovisasutfallet för devanligastförekommandeabonnemangeni diagramformför
samtligadelägarkommuner.

1 Småhus – Standardabonnemang, 190 l restavfall + 140 l
matavfall, varannan vecka

Dettaabonnemangärdetvanligasteför småhusochutgörFörbundetsstandardabonnemang.
I alla kommuner, utomSurahammar,innebärTaxa2020att grundavgiften höjs. I alla kommuner
utomVästeråssänkshämtningsavgiften. Dettainnebärattdentotalaavgiftenför flerakommuner
innebärsänkningareller enökningmedmaximaltca560 kr/årochhushåll, i dettafallet för
Skinnskatteberg. Ökningenmotsvarardär47 kr/månadochhushållochgörshuvudsakligenp.g.a.
att ingataxeförändringargjortspåett flertal år.

Figur 1 DiagramSmåhusstandardabonnemang. *Surahammar,Hallstahammar,Norberg:240-liters kärl
**Baseratpå uppgifterfrån Avfall Sverige2018, antagennivå 2020.
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1.1 Surahammar – avfallskvarn för matavfall 
I Surahammar har man ett system med avfallskvarnar kopplade till avloppsnätet 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 jämställs taxan för abonnemang med avfallskvarn med abonnemang för 
matavfall i kärl, och avgiften för de båda abonnemangen kommer därför att vara densamma. 
Abonnemanget för matavfall och restavfall i kärl sänks därmed med 235 kr/hushåll och månad 
jämfört med den taxa Surahammar tillämpar idag för denna tjänst. För abonnenter med 240 liters 
restavfallskärl sänks avgiften med 194 kr/år. I Surahammar finns i dagsläget inga 190 liters 
restavfallskärl. 
 

 
Tabell 1. Jämförelse abonnemang med matavfall i kärl eller avfallskvarn. 
 

1.2 Sala – Omstart 
I Sala har man en form av gemensamhetslösningar för småhus, s.k. Omstart, där hushållen kan 
lämna sitt hushållsavfall. Sala tillämpar en styrande taxa för att få fler hushåll att välja lösningen 
med att lämna avfallet till Omstarter jämfört med om kärl töms vid fastighetsgränsen. 
 
I förslaget Taxa 2020 gäller samma taxa för standardabonnemang (restavfall 190 liter + matavfall 
140 liter, varannan vecka) för Sala, som för övriga medlemskommuner. Abonnemanget sänks 
med 45 kr/månad och hushåll jämfört med taxan Sala tillämpar idag för motsvarande tjänst. 
 
Taxan för abonnemang med Omstart är satt i förhållande till de kostnader som systemet 
motsvarar inklusive skötsel och underhåll av de byggnader och ytor som ingår i systemet.  
Detta innebär att taxan är 100 kr lägre per år jämfört med standardabonnemang för småhus, där 
kärlen töms vid fastighetsgränsen. 
 

 
Tabell 2. Jämförelse Omstarter och standardabonnemang i Sala. 
 
 

  

Helårsabonnemang Avfallskvarn + 140 l restavfall,  jämfört med 

hämtning 140 l restavfall + 140 l matavfall varannan vecka

Fast+hämt

VafabMiljö 140 l rest + 140 l matavfall varannan vecka 2020 2571

VafabMiljö Avfallskvarn + 140 l restavfall varannan vecka 2020* 2571

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

Surahammar Avfallskvarn + 140 l restavfall varannan vecka 2018/19* 2673

* Kostnad för kvarn tillkommer

Helårsabonnemang Omstart jämfört med 

190 l restavfall + 140 l matavfall varannan vecka

Fast+hämt

VafabMiljö 190 l rest + 140 l matavfall varannan vecka 2020 2840

VafabMiljö Omstart 2020 2780

Sala 190 l rest + 140 l matavfall varannan vecka 2018/19 3389

Sala Omstart 2018/19 2470
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2 Småhus – Sortering av matavfall i hemkompost, 190 l restavfall,
varannan vecka

Hemkomposteringjämställsi Taxa2020medhämtningav matavfalli kärl. Synenpå
hemkomposteringochi vilken utsträckningmanskauppmuntradetta harvarierat stortmellan
kommunerna. Abonnemangmedhemkompostharoftavarit billigareänutsorteringav matavfalli
kärl. Förändringenblir därförstorför mångaav kommunerna– frånSkinnskattebergdärtaxan
höjsmed75kr/månadtill Surahammar,därdensänksmedca57kr/månad.

Figur 2 Diagramsmåhushemkompost. *Restavfalli 240 liters kärl.
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3 Småhus – Osorterat avfall, 190 liter, varannan vecka
Taxa2020styr kraftigt mot attminskaförekomstenavosorteradeabonnemang.I fem av
kommunernafinns idagintemöjlighetenatt tecknaettosorteratabonnemang(KAK, Heby,
Surahammar). Totalt finns i kommunernaidag2 360st kärl för osorteratavfall.

Fördekommunersomidagharettosorteratabonnemangblir taxehöjningenpåtagligför alla
utomVästerås.Höjningenmotsvararför övriga kommunermellan100- 220 kr/månad.Förbundet
avseratt kommunicerataxeförändringentill dessaabonnentermedmöjlighetenatt iställetteckna
ettabonnemangmedsorteringav matavfall.

Figur 3 Diagramsmåhusosorteratabonnemang. *Restavfalli 240 liters kärl.
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4 Småhus Sommar – 190l restavfall + 140l matavfall, 11 ggr/år

Försommarabonnemangsmåhushöjsgrundavgifteni alla kommuner.Hämtningsavgiftenhöjsför
vissakommunerochsänksför vissa.Det totalautfallet innebärattdeflestafår enhöjd avgift med
sommest48kr/månadför Hallstahammar.

NorbergochSurahammarerbjuderi dagslägetinte insamlingavrestavfalli 190literskärl,utan
använder140literskärl istället. FörNorberginnebärdennyataxanenhöjningmed517kr/år eller
43kr/månadvid enjämförelsemedtaxa2020Kärl Litet för restavfall(140L). I diagrammet
nedangörsenjämförelsemedtaxa2020Kärl Mellan (190-240L) för restavfall.

FörSurahammarinnebärdennyataxanensänkningmed-485kr/åreller -40kr/månadvid en
jämförelsemedtaxa2020Kärl Litet för restavfall(140L). I diagrammetnedangörsenjämförelse
medtaxa2020Kärl Mellan (190-240L) för restavfall.

Figur 4 Småhussommarabonnemang.Västeråshar hämtning10 gr perår.
*NorbergochSurahammarhar restavfalli 140liters kärl.
* *Hallstahammarrestavfalli 240 liters kärl.
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5 Lägenhet i flerbostadshus - exempelfall
Härharettexempelfallvaltsmedenomfattningav ca60 liter perhushållochvecka,fördelatpå
matavfallochrestavfall.Närdetgällertaxanför flerbostadshus,såskiljer sigävendennakraftigt
mellankommunerna.Utmärkandeärattdetär storspridningbådeavseendegrundavgiftenmellan
deolika kommunernaochhämtningsavgiften.Sannoliktharmanfrån respektive kommungjort
olika bedömningarhur taxanmellansmåhusochlägenheteri flerbostadshusskaförhållasig till
varandra.De flestakommunernakommeratt få enhöjning,framförallt Enköping,Hebyoch
Norberg,därhöjningenblir mellanca30 kr/månadoch 43 kr/månad.

I dens.k.Nils Holgersson-undersökningenavavfallsavgifteri landetskommuner,såär
medelavgiften1431 kr/lägenhetochår för 2018, ochantagennivå för 2020ärca1500kr/hushåll
ochår. Föreslagenny taxaför VafabMiljö 2020motsvarari exemplet1350kr/lägenhetochår.
Det finnsendel mindreskillnaderavseendeberäknadkärlvolym,förekomstav utsorteringav
matavfall,mm.

Figur 5 Flerbostadshus,hämtningengångi veckan. * Grundavgiftingår. ** Snitt i landetär baserad på Nils
Holgersson2018,ochsedanuppräknadtill antagennivå 2020.


