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§  100 Förslag till Avfallstaxa  2020  för VafabMiljö Kommunalförbund

INLEDNING _
VafabMiljös direktion  fattade  29 november  2018  beslut om att skicka förslag om ny

avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna. Förslaget har presenterats för

samtliga medlemskommuner under januari-februari  2019.  Kommunerna har lämnat

synpunkter på förslaget under mars  2019.

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.  Taxan är avsedd att börja gälla från och med  1  januari  2020.

Beredning

Bilaga KS  2019/86/1, Missiv

Bilaga KS  2019 /86 / 2, Bemötande av kommunernas synpunkter inkomna med

remissen av förslag till ny avfallstaxa

Bilaga KS  2019 /86  /  3, Förslag avfallstaxa, VafabMiljö Kommunalförbund
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Kommunstyrelsen Sala

Förslag till Avfallstaxa 2020 för VafablVliö Kommunalförbund

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö

Kommunalförbund att gälla från 1 januari 2020.

Sammanfattning

Bakgrund

VafabMilj ös direktion fattade 2018—11-29 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa på

remiss till medlemskommunerna. Förslaget har presenterats för samtliga medlemskommuner

underjanuari-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 saim'ådsorganet. Taxan är

avsedd att börja gälla från 1 januari 2020.

I  förbundets konsortialavtal, punkt 2, står att ”Mot bakgrund av de framtida utmaningarna är
målsättnin gen med kommunernas samverkan inom mfallsområdel att möjliggöra att

medlemskommuner på sikt ska ha en gemensam renhållningsordning och renhållningstaxa och en

ejjfekliv 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 2018-1 1-29. 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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Reception: 021—39 35 00 Organisationsnummer: 222000—3129
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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 resultatutjämningsfonderna 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:

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

I. Hänsyn har tagits till synpunker avseende abonnemang för hemkompost från
kommunema 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.

(1) 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.

Ill. 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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Vl. 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 %. lntäktsökningen

behövs för att täcka det underskott som råder mellan intäkter och kostnader.
J

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

från grundavgifterna totalt behöver öka för att täcka de kostnader 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 därmed 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 utsorterade

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. 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.

Varje medlemskommun har i kommunalförbundet en resultatutjämningsfond, RUF , som ska

balansera taxeintäkter och kostnader över tid för det kommunala avfallsuppdraget. RUen 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 RUen med det negativa resultatet. Om resultatet för en medlemskommun är positivt för
ett verksamhetsår så ökar RUen 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 RUen så
kommer de att över en treårsperiod betalas tillbaka till avfallsabonnentema 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:

0  Bakgrund och historik

0  Syfte med ny gemensam avfallstaxa

.  Taxekonstruktion: grundavgift  — kategorier och nyttj andegrad, hämtningsavgift och

kostnadstäckning

o  Förändringar i tjänster

0 Ekonomi och resultatutj ämningsfonder

2. Remissvar från kommunerna, mars 2019

Nedan följ er en översiktlig sammanställning av medlemskommunemas 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 taxoma kan hållas nere.

4) Kommunerna uttrycker ett behov av att få klarhet i hur resultatutj ämningsfonderna 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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Taxeprinciper  och styreffekter  — Reviderat förslag mars  2019

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

Miljöstyrande principer:

A.

B.

C.

D.

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

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 Äterbruken.

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

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.

Ovriga förutsättningar för avgiftsnivåer såsom ekonomiska principer etc:

E.

F.

G.

H.

Kostnadstäckning och ekonomi i balans är en övergripande princip.

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

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

Fasta avgifterna ska avspegla nyttjandet av de tjänster som den fasta avgiften ska täcka
dvs administration, IT, Äterbruken 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
Äterbruken vilket innebär en viss kostnadsökning.

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

5) Ökade öppettider på Äterbruken.

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

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.

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.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

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

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

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.

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.

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

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.

Sommai—hämtningar är reglerade utifrån hämtintervall med faktor 0,6 utifrån
årshämtningsintervallen.

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

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. Texans utfall och konsekvenser för VafabMiljö Kommunalförbund  — Reviderat

förslag mars 2019

Omarbetat förslag till taxa efter kommunernas remissvar mars  2019:

Följ ande förändringar föreslås  i  förslaget till avfallstaxa efter inkomna synpunkter från

medlemskommunerna:

I.

II.

III.

Hänsyn har tagits till synpunker avseende abonnemang för hemkompost från

kommunerna KAK, Skinnskatteberg, Hallstahammar och Surahammar.

&)

b)

c)

d)

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).

Av kommunen godkänd hemkompost och avfallskvarn kopplad till avloppsnätet

blir kostnadsfri men anmälan krävs. Avgift för restavfall i kärl betalas.

Konsekvensen blir att restavfallsavgiften sänks för samtliga abonnenter jämfört

med tidigare förslag.

Abonnenter med matavfall i kärl får därmed en höjning av den totala

abonnemangsavgiften jämfört med tidigare förslag.

Fortsatt gäller effekten att den största delen av avgiftshöj ningarna kan hänföras till ökade

grundavgifter, se diagram i Annex 2.

Utfallet för de vanligast förekommande abonnemangen i diagramform för samtliga

delägarkommuner redovisas i Annex 2.

Oförändrat i förslaget

IV.

V.

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 jämfört med gällande taxor, se Annex

2. Intäktsökningen behövs för att täcka det underskott som råder mellan intäkter och

kostnader.

O

0

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

grundavgiften.

Ökade insamlings— och behandlingskostnader. Senaste  5  åren har inneburit en

50% ökning av behandlingskostnader för förbränning av restavfall (kr/ton).

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 i Annex  2  Taxans

utfall per kommun.
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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 användas i de fall då sorteringen inte fungerar, exempelvis då det utsorterade
matavfallet innehåller felsorterat material eller då restavfallet innehåller stor andel
matavfall.

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

Följ ande 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
utsortering 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.

IH. 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 lärg : nlalavlall i kärl

Blå targ  :  hemkompost eller av(allskvarn

EJ Taxa  2020  Taxa  2020  rev mars  2019

   

          

7000  kr

6  423 kr  6  423 kr

6000  kr

5 351 kr  5  351 kr

5  000 kr *

200  kr
200 kr

4000  kr " .5.

2 944 ,
aaookr , , 44+: ['

i" ,_ . / 2  669 kr /  2  569 kr ;  2  571 kr , 2  2 493 kr 454 kr

_ '  i ?"” 2  430 kr ' . /  2  439 kr  I  2  439 kr
L ( & ; ..  WI zzsakrzaoskrznåkr
i  & (  '. l E [  ~  E / E_n—.! /

2000  kr ( _; —» _— ——., _ —

2 a
'; : l  . '  , 1 i  .
.  l _ . % .

.  . l , . . . .
1000  kr _l ; 7 ; —— , j_ —-. J —

; l  i ' l  i:
. l ‘ l .

o '" "A """"""" J 160???  —  "i LA "M WW 140 l kä l i I i ”i- ar _ — r . .. ..  " .  ' _  '  4  - l  1  - '1904 kär  190.1 kärl (mellan) 19° ' ka" 19° '  ”” 1404 kärl  140-I kärl (litet) 140. '  ”" 1  0. ”(a' 4°. ”(a"
(mellan) (mellan) . . (Iltet) (Inet) (Inet)

(mellan) (mellan) varannan (lltet) (Iller) varannan .
ar 4:e vecka var 4:e vecka var 4:e vecka var 4,9 vecka  1  g/kvartal

osorterat, +mat140-I, vecka osorterat, +ma1140-I, vecka
+  mat140-I + +mat 140-I  + +

varannan varannan + varannan varannan +
varannan hemkompost varannan hemkompost hemkompost

vecka vecka hemkompost vecka vecka hemkompost
vecka lkvarn vecka /kvarn /kvarn'l'? [kvarn l ,,, [kvarn __

El Taxa  2020 6  423 kr  2  840 kr  2  840 kr  2  669 kr  2  669 kr  5  351 kr  l  2  571 kr  2  571kr 2 439 kr  2  439 kr  2  306 kr

kr

 

24?r 43.535; P2981" . ,,l 3,259 '5'.  .  _,a

 

Talra  2020 rte—[mars 2019  642737k , ,294q , , .

 

Figur  [.  Jämförelse mel/an  ab0mzemangsavgifler 2020.  Avgift inkluderar gl‘zmdavgifl samt hän'ztrzingsclvnl.



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  +  140l  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 + 14OI 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 liter restavfall var 4:e vecka sänker kostnaden med

140 liter hämtning var 4:e vecka sänker kostnaden med

Abonnemang Osorterat

190 liter osorterat avfall varannan vecka

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

Vid delning av kär/fördelas hämtningsavgiften jämnt mellan antalet hushåll

Tabe/l I. Jämförelse påverkan på avgiften vid olika  abonnemangsml.

Sänkning Årsavgift
kr/hushåll och år kr/hushåll och år

2944

314 2630

490 2454

Sänkning Årsavgift
kr/hushåll och år kr/hushåll och år

2295

157 2138

245 2050

Sänkning Årsavgift
kr/hushåll och år kr/hushåll och år

2744

314 2430

490 2254

Sänkning Årsavgift
kr/hushåll och år kr/hushåll och år

2195

157 2038

245 1950

Årsavgift
kr/hushåll och år

6423

7. Ändring av abonnemang efter genomförande av ny taxa

I  enlighet med förslag till ny taxa är det generellt sett kostnadsfritt att ändra abonnemang. För det
fall man ändrar abonnemang flera 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 börjar gälla

kommer finnas möjlighet att  j ustera  abonnemang utan att extra avgift tas ut. Detta kommer

förtydligas i den kommunikation som sker inför införandet av ny taxa.
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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 renhållningsora'ning 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 medlemskommunema 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 jämfört 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 avgiftspostema 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 (2011z927) 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 VafabMilj ös 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 ut detta.

Taxekonstruktion

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

Grundavgifi  -  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 nyttj andegraden 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 följer av miljöbalken, 27 kap, 5§ samt

uppfylla likställighetsprincipen. Förslaget till ny taxa har följt denna princip, även i avseendet att

grundavgiften bär sig sj älv 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

framl.

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 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 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 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 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.

Varje 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

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 RUen med det negativa resultatet. Om resultatet för en medlemskommun är positivt för

ett verksamhetsår så ökar RUen 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

RUar ska avvecklas. Detta betyder att i de medlemskommuner där det finns medel i RUen 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  l  restavfall + 140  l
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.

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

   

6  000 kr 5 720 kl

5  000 kr

4 000 kr

3 389 kr
3  265 k! 3 128 kr

3 13° kf 3 03a kr
3000kr 2840kf 2944kr 2879kr 17331“ * '  _ 28411"

l """"""" l . 2  530 kr  . ' 2  532 kr
.  .  2  277 kr . , z  234 kr

2  000 kr l i ». =  ; l l
, ' 1 l .

, l _ s  & , . *
— .  F  -  :  , ! _ .

1 ooo kr l  [ a l l l i i  I [r i i
l " '  i r- . *; . l  1 i  , r f  i  , i I
i ;  i l I ' l

. l  l  i l 1  E  %  l % '  1 l I  l  l
Okr l l l  i. ;. ...1 . l r  . l l.....  »  .  = 1 .

. .. Köping- .  4  Sula- Sura»

VafabMillö åtgång? Enköping Fagersta $13112; Heby Arboga— Norberg Sala Skvngztauc hammar hammar Västerås Västerås Snitt i

2020 Förgla '  2018/19  2018/19  2018/19‘ 2018/15  Kungsör 2018/19' 2018/19  2018/819 2018/19 2018/19  2018 2019 landet"

g 2018/19 (kärl)' (kvarnl'
Jmaxa 2020  [EV 104 kr 0 kr 65 kr 156 kr  -  321 kr  -  185 kr 414 kr  -  184 kr  -  445 kr 667 kr -2 776 kr  -  90 kr 362 kr 103 kr

Jmf Taxa 2020 0  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

Grund-  +  hämt/l. avg 2 540 kr  Z  944 kr  2  879 kr 2 788 kr 3265 kr 3130 kr 2 530 kr 3128kr  3  339 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 921kr 335 kr 1754 kr 220 kr 242 kr

.. :Hämlningsavgift 1 195 kr 1099 kr 1 015 kr 1 167 kr 1 453 kr 1 248 kr 816 kr 1498kr 1 619 kr 986 kr 1817 kr 1 761 kr 871 kr 959 kr 2 234 kr

mGrundavgift 1 645 kl 1 645 kr 1 251 kr 1273 kr 1 119 kr 1 111 kr 1 194 kr 1 207 kf 849 kr 956 kr 2149 kr 1 273 kr 1 491 kr 1 640 kr

———2020 Z  944 kr  I  944 kr 2 944 kr 2 944 kr  Z  944 kr  2  944 kr 2 944 kr  Z  944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr 2 944 kr

Figur  ]  Diagram Småhus smrzn'nra'abon/'lemn. *Siu'ahm/zmal', Halls/almmmm', Norbe/g: 240-li/el's kärl

”Baserat på uppgifter Fån Avfall Sverige  2018, antagen nivå 2020.



17 (21)

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.

'Helårsabonynemang Avfallskvarn + 140! restavfall, jämfört med !Grundavg +

hämtning 14OI  restavfall +1401  matavfall varannan vecka vhämyt.avg.

VafabMiö 140l rest + 140l matavfall varannan vecka 2020 . 2698

Surahammar 140l rest + 140lmatavfall varannan vecka 2018/19 1 5402

VafablVliljö Avfallskvarn  +140 lrestavfall varannan vecka  2020* 2498

Surahammar Avfallskvarn 7+ 140  Irestavfall varannan vecka  2018/19* , 2673

*Kostnaa'för kvarn tillkom/ner bådei'befintlig taxa och iförslag till ny taxa

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

1.2 Sala kommun  — Omstart
Sala kommun har 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 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 Omstart 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.



Helårsabonnemang Omstart  jämfört  med hämtning

190l  restavfall  +  140I  matavfall varannan vecka

VafabMiljö 190 Irest  +  140I  matavfall varannan vecka  2020

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

VafablVliljö Omstart 2020

Sala Omstart  2018/19

Tabell 2. Jämförelse Omstart— och standardabonnemang :" Sala kommun.

Grundavg +

hämt.avg.

2944

3389

2780

2470

2 Småhus  —  Sortering av matavfall i hemkompost, 190 lrestavfall,

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.
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Figur  2 Diagram  småhus  hem/compost. *Reslavfall  i 240  liters  kärl.
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2  598 kr

Västerås

2019

146 kr

242 kr

2  598 kr

958 kr

1  640 kr

2  744 kr
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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 osonerat 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
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2020  Förslag 2018/19 2018/19 2018/19' 2018/19  Kungsor  2018/19 2018/19  2018/19 2018/19 2018 2019

2018/19

Jmaxa  2020 0 kr 0 kr  Z  453  kr  1  909 kr  1  794  kr 2 221 kr 1225 kr 2 642 kr 784  kr 220 kr

Grund-  +  hämm. avg 6  423 kr  6  423 kr  3  970 kr  4  514 kr  A  629 kr 0 kr  0  kr  4  202 kr  5  193 kr  3  781 kr 0 kr  5  639 kr  6  203 kr
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Grund-"avgift 1  645  kr  1545  kr  1  251  kr 1 273 kr  1119  kr  1  111 kr  1  194 kr 1 207 kr  849  kr 956 kr  2  149 kr  1  491kr  1640  kr

———2020 6423  kr  6423  kr  6423  kr  642310 6423  kr  6423  kr  6423  kr  6423  kr  6423  kr  6423  kr  6423  kr  5423  kr  6423  kr

Figur  3  Diagram småhus osar/era!  abonnemn.  *Resrmfall  [  240  liters  kär/.



4  Småhus Sommar  —  190l  restavfall  +  140l  matavfall, 11 ggr/år

För sommar-abonnemang småhus höjs 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.

20 (21)

Norberg och Surahammar erbjuder 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/är eller

37 kr/månad vid en jämförelse med taxa  2020  Kärl Litet för restavfall  ( 1643  kr/år, 140 literskärl).

I  diagrammet nedan görs enjämförelse med taxa  2020  Kärl Mellan  (190-240L) för restavfall.

För Surahammar innebär den nya taxan en sänkning med —5 56  kr/år eller  -46  kr/månad vid en

jämförelse med taxa  2020  Kärl Litet för restavfall (( 1643  kr/år, 140 liter-skärl).  I  diagrammet

nedan görs en jämförelse med taxa  2020  Kärl Mellan  (190-240L) för restavfall.
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11 GGR/ÅR. AVGIFT PER ÅR
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Figur  4  Små/rus s0II'1mm‘abonnemang. Västerås har hämtning 10  grper år.

*Norberg och Surahammar har restavfall [ 140 lilers kärl.

**Ha/lsta/zammar res/avfall 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 till
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 skillnader avseende beräknad kärlvolym, förekomst av utsortering av

matavfall, mm.
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FLERFAMIUSHUS:

40 HUSHÅLL, HAMTNING 52  GR/ÅR: 3X650 L RESTAVFALL,  3X14O  L  MATAVFALL. ÅVGIFT PER ÅR.
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Figur  5  Flerbostadshus, hamlning en gång i veckan.  *  Grundavgifz ingår. **Snill [' landet är baserad på Nils

Holgersson  2018,  och sedan uppräknad till antagen nivå  2020.
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