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sina underlag inför Mål och budget med beskrivning av utmaningar och 
möjligheter i april. Budgetdialoger med förtroendevalda och ledande 
tjänstepersoner genomförs i april. Förslag till Mål och budget presenteras för 
kommunstyrelsens arbetsutskott vid ett extra möte i mitten av maj och 
budgetfullmäktige genomförs i början på juni. I arbetsordning för 
kommunfullmäktige HKF 9000 § 7, regleras att fullmäktiges sammanträde för 
fastställande av budget ska hållas under juni månad.
Med beslut om Mål och budget påbörjas nämndernas och förvaltningarnas 
verksamhetsplanering. Nämnderna fastställer sina verksamhetsplaner i november.
Kommunstyrelsens förvaltning bereder ett ärende med avstämning av nämndernas 
verksamhetsplaner för godkännande av fullmäktige. I avstämningsärendet beslutas 
också om eventuella justeringar av budgeten till följd av uppdaterade 
förutsättningar som till exempel beslut i budgetproposition, ändrade prognoser för 
befolkningsutveckling och skatteunderlaget.
De senaste åren har det i avstämningsärendet krävts relativt stora justeringar i den 
av fullmäktige fastställda budgeten, främst till följd av större avvikelser i 
befolkningsutvecklingen jämfört med prognos. Det har lett till ändrade 
förutsättningar för nämnderna alternativt att en lägre resultatnivå har budgeterats 
för att på så sätt inte ändra förutsättningarna för nämnderna sent i processen.

Förslag budgetprocess med budgetbeslut i november

Budgetprocessen inleds med en nuläges- och omvärldsanalys som presenteras i 
mars vid ett gemensamt uppstartstillfälle för förtroendevalda och 
kommunkoncernens ledningsgrupp. Syftet är att skapa en gemensam plattform för 
arbetet med planering för den kommande planeringsperioden.
Under våren bereds ett förslag till inriktning för budgetarbetet utifrån nuläges- 
och omvärldsanalysen, uppdaterade externa förutsättningar (befolkningsprognos, 
vårproposition, skatteunderlagsprognos, med mera) och beslutad inriktning i Mål 
och budget. Kommunens finansiella mål ska säkras i framtagande av förslag, 
bland annat resultatnivån och nivån på den externa låneskulden i 
kommunkoncernen. Underlag för prioriteringar och effektiviseringar ingår i 
beredningen för att säkra de finansiella målen och för att skattemedel används så 
effektivt som möjligt för att möta framtida utmaningar. Kommunkoncernens 
ledningsgrupp ansvarar för att ta fram förslag till inriktning.
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Kommunstyrelsen beslutar i juni om ett inriktningsärende för fortsatt 
budgetarbete. Inriktningsärendet innehåller preliminär ekonomiplan med 
preliminära budgetramar för nämnder, preliminär investeringsplan för 
kommunkoncernen, förslag till riktade effektiviseringar och förstärkningar. 
Kommunstyrelsen ger instruktioner till nämnder och bolag för yttranden till 
inriktningsärendet.
Nämnder och bolag lämnar sina yttranden till inriktningsärendet med 
beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna och vilka åtgärder, 
effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella utifrån det ekonomiska 
läget. Förslag till ändrade taxor och avgifter lämnas som underlag för ett samlat 
taxeärende till fullmäktige.
Under hösten bereds politiska förslag till budget utifrån inriktningsärende, 
nämnders och bolags yttranden och förslag till ändrade taxor, uppdaterade externa 
förutsättningar (befolkningsutveckling, budgetproposition, 
skatteunderlagsprognos, med mera), analyser i delårsrapport per augusti. 
Kommunens finansiella mål ska säkras i framtagande av förslag. 
Kommunstyrelsen fastställer förslag till Mål och budget i oktober.
Fullmäktige fastställer Mål och budget i november. 
Nämnder och bolag fastställer sina verksamhetsplaner/budgetar i december.
Kommunstyrelsens förvaltning bereder ett ärende för avstämning av nämndernas 
verksamhetsplaner till kommunstyrelsen.
De krav som anges för nämnderna gäller i tillämpliga delar på samma sätt för 
bolagen.
Samtliga politiska partier deltar vid gemensamt uppstartstillfälle på våren. 
Information om aktuella planeringsförutsättning, till exempel senaste prognoser 
över befolkningsutveckling och skatteprognoser, lämnas löpande till koalition och 
opposition. Tillfällen för budgetdialoger för koalition och för opposition bereds 
under höstens process.

Förvaltningens synpunkter
Fördelen med nuvarande budgetprocess är främst att nämnder, förvaltningar och 
bolag tidigt får fullmäktiges beslut om mål för verksamheterna och de 
ekonomiska ramarna. Med ett tidigt beslut finns god tid för verksamhetsplanering 
och internbudgetering. Behov av förändringar och anpassningar i verksamheten, 
planering av uppdrag, med mera kan planeras för att kunna genomföras och få 
effekt redan från början av det kommande budgetåret.
Nackdelen med nuvarande process är att i föränderliga tider blir de underlag som 
budgeten bygger på inaktuella och behöver uppdateras. Vilket också skett vid 
flera tillfällen under de senaste åren. Med ett uppstartstillfälle redan i februari är 
tiden för att göra mer kvalitativa analyser och utvärderingar av resultaten från 
föregående år kort. De preliminära ramar som nämnderna ska förhålla sig till i 
sina budgetunderlag är beräknade redan i januari på föregående års 
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befolkningsprognos. Nya data i Kolada1 för att analysera verksamhetsresultat och 
jämföra dessa med andra kommuner redovisas först under sommaren och kan inte 
användas i budgetarbetet. Den sista skatteprognosen som innehåller full 
uppdatering kommer först under hösten och budgeten baseras på prognos i april 
som innehåller en deluppdatering.
Fördelar med en process med budgetbeslut under hösten möjliggör att budgeten 
kan bygga på senast aktuella data från nationella prognoser för 
planeringsperioden, effekterna av regeringens budgetproposition, en senare 
avstämning av befolkningsutvecklingen, analyser i delårsrapporteringen per 
augusti. Budgeten blir mer träffsäker, vilket ger en bättre styrning på kort och lång 
sikt.
Med en ny budgetprocess behöver nämnder, förvaltningar och bolag även fortsatt 
få tidiga styrsignaler inför kommande planeringsperiod. Med beslut om ett 
inriktningsärende i juni med tydliga direktiv och instruktioner till nämnder och 
bolag säkerställs att planeringen startar i god tid inför verksamhetsåret. Nämnder 
och bolag föreslås lämna yttranden till inriktningsärendet i september. Detta 
ersätter momentet med att ta fram nämndernas budgetunderlag i april.
I förslaget förtydligas processens olika moment och att budgetprocessen i 
tillämpliga delar även gäller för bolagen. Förslaget till budgetprocess bedöms ge 
bättre förutsättningar för samordning med bolagens budgetprocesser och för att 
vidareutveckla att budgeten inbegriper kommunkoncernen.
Förslaget bedöms också innebära en mer samlad process för nämnder och 
förvaltningar där yttranden och verksamhetsplanering kan genomföras parallellt. 
Ärendet om verksamhetsplan behöver kunna hanteras i särskild ordning i 
ärendeprocessen för att fullmäktiges beslut om Mål och budget ska inarbetas i 
verksamhetsplanen för beslut av nämnd i december.
För att fullmäktige ska kunna styra på helheten och fördela resurser på ett rätt 
avvägt sätt behöver Mål och budget innehålla drift, investeringar samt taxor och 
avgifter. Med ett budgetbeslut i november möjliggörs att ett samlat taxeärende kan 
fastställas i samband med Mål och budget.
Med ett beslut på hösten möjliggörs också en mer sammanhållen budget som 
inkluderar aktuell lokalplanering och plan för samhällsbyggnad.
Ett syfte med föreslagen budgetprocess är att tydliggöra den systematiska 
dialogen för att säkerställa nämndernas, bolagens och förvaltningarnas deltagande 
i budgetprocessen.
De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av 
nyvalda fullmäktige. Med budgetbeslut i november blir det nyvalda fullmäktige 
som fastställer budgeten istället för att budgeten dessa år ska fastställas vid två 
tillfällen, i juni och i november. Om budgeten av särskilda skäl, till exempel på 
grund av val, inte kan fastställas i november kan den fastställas i december.

1 Databas med statistik om verksamheter i kommuner och regioner.
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Nackdelen med budgetbeslut på hösten är en mer komprimerad tidplan för 
budgetarbetet. Det är därför av stor vikt att processen är effektiv och där det är 
möjligt samordnas med uppföljning till delårsrapportering per augusti.
Sammantaget bedömer kommunstyrelsens förvaltning att en process som 
möjliggör att analyser och prioriteringar baseras på senast aktuella data ger bättre 
förutsättningar för ett väl underbyggt och avvägt budgetbeslut. Det ger 
förutsättningar för bättre styrning på såväl kort som lång sikt. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår att ny budgetprocess, med budgetbeslut i fullmäktige i 
november, fastställs att gälla från och med 1 januari 2021.
Kommunstyrelsens förvaltning tar fram instruktioner och detaljerad tidplan för 
budgetarbetet 2021 utifrån ny budgetprocess för information till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott, samt för fullmäktige är 
fastställda för år 2021. Med förslag om att kommunens budgetprocess flyttats från 
våren till hösten föreslås också justering av sammanträdesdatum för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. För att ge tid för 
framtagande av budgetförslag föreslås att kommunstyrelsens sammanträde i 
oktober flyttas, från onsdag 20 oktober till onsdag 27 oktober. Fullmäktige 
behandlar budget den 8 november. Samtidigt föreslås att ett extra sammanträde 
för kommunfullmäktige fastställs till den 11 november 2021. Det extra 
sammanträdet är ett reservdatum för att kommunfullmäktige ska kunna behandla 
ärenden som eventuellt inte hinner behandlas på ordinarie sammanträde den 8 
november.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för 
kommunen.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor

Beslutet ska skickas till
HKF 9000
Samtliga nämnder
Huddinge Samhällsfastigheter AB
Huge Bostäder AB
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Fastställande av avfallstaxa 2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Förslag till ändringar i avfallstaxan från och med 1 januari 2021 enligt bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2020 antas.

 

Det noteras till protokollet att Jelena Drenjanin (M) anmäler jäv, och inte deltar vid 
handläggningen av ärendet.

Sammanfattning
Kommunen är enligt 15 kap. miljöbalken ansvarig för att omhänderta hushållsavfall. 
Enligt 27 kap. 6 § miljöbalken får kommunen besluta om en taxa för beräkning av 
renhållningsavgiften. SRV Återvinning (SRV) ansvarar för att på Huddinge 
kommuns vägnar samla in och omhänderta hushållsavfall inom kommunen. Taxan 
erläggs till SRV och ska vara gemensam för ägarkommunerna. SRV har lämnat 
förslag på ny taxa för år 2021 och hemställt att ägarkommunernas respektive 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
 
Osäkerheten för SRV är större än på många år. Naturvårdsverket har avslagit de två 
ansökningar om att bli tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningsmaterial 
som inkommit vilket skapat stor osäkerhet kring hur insamlingssystemet ska se ut i 
framtiden. Regeringen har vidare aviserat att man ska se över bestämmelserna om 
insamlingssystemen och i remiss föreslagit att kommunerna ska ta över ansvaret för 
insamling och materialåtervinning av returpapper.
 
De stora oklarheter kring vad som ska gälla insamling av matavfall, tidningar och 
förpackningar inför och under 2021 påverkar SRV’s verksamhet i mycket stor 
utsträckning. Förvaltningen förutsätter att SRV bevakar frågan noggrant och 
uppmärksammar ägarkommunerna på eventuella beslut och åtgärder som kommer 
behöva vidtas med anledning av detta. Utifrån nuvarande mycket osäkra läge och 
efter dialog med ägarna är det klokt av SRV att inte gå fram med alltför omfattande 
förändringar i taxan.
 
Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i taxan:
-Generell indexuppräkning av samtliga tjänster 2,38%.
-Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus på grund av ökade 
kostnader med 10%.
 
SRV redovisar kortfattat konsekvenserna av sitt förslag. Av denna redovisning 
framgår att konsekvenserna av de föreslagna ändringarna bedöms små.
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Överläggning
I ärendet yttrar sig Nicholas Nikander (L) och Christian Ottosson (C).
 
Christian Ottosson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag, och finner härvid att så är fallet. 

Protokollsanteckningar
Nicholas Nikander (L) anmäler gemensam protokollsanteckning från Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet, 
se bilaga 4.1 till detta protokoll.

 
 



 
Protokollsanteckning 
 
Kommunstyrelsen 2 december 2020 
 
 
Ärende: Förslag till avfallstaxa 2021 
 
Från den styrande politiska koalitionen vill vi uttrycka betydelsen av att fortsätta jobba för 
att erbjuda miljömässiga insamlingsalternativ till en rimlig kostnad. Huddinge kommun har 
flera gånger uppmärksammat SRV på frågan. 
 
SRV har efter dialog med ägarkommunerna återkommit med ett reviderat förslag till ny 
avfallstaxa 2021. Vi välkomnar att vi därmed har ett förslag som troligen alla 
ägarkommuner kan ställa sig bakom. Bakgrunden till dialogen var att det tidigare förslaget 
innehöll en kraftigare höjning för den fastighetsnära tjänsten ”Sortera hemma”. Detta 
förslag har nu ändrats i och med detta nya förslag, och detta välkomnar vi. 
 
Enligt tidigare beslut i samtliga ägarkommuner 2015 är inriktningen på området att 
skillnaden i pris mellan tjänsten ”Sortera hemma” och tjänsten ”Matavfallssortering” ska 
fasas ut. Det nya förslaget innebär att mellanskillnaden istället ökar, om än i mycket 
mindre omfattning än i det ursprungliga förslaget. Kommunfullmäktige beslutade senast i 
december 2019, helt i linje med nämnda inriktning, att avgiften för tjänsten Sortera 
hemma på sikt inte bör överstiga nivån för ett matavfallsabonnemang. 
 
Utifrån ett miljöperspektiv är det positivt att insamlingen kan ske nära hushållet. 
Miljöprogrammets mål 69 (från avfallsplanen) innebär därför att 60 procent av 
enbostadshusen ska ha fastighetsnära insamling år 2020, något som ägarkommunerna idag 
är mycket långt ifrån. 
 
 
För den styrande koalitionen i kommunstyrelsen 
 
 
Nicholas Nikander (L) 
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Fastställande av avfallstaxa 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Förslag till ändringar i avfallstaxan från och med 1 januari 2021 enligt bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2020 antas.

Sammanfattning
Kommunen är enligt 15 kap. miljöbalken ansvarig för att omhänderta hushållsavfall. 
Enligt 27 kap. 6 § miljöbalken får kommunen besluta om en taxa för beräkning av 
renhållningsavgiften. SRV Återvinning (SRV) ansvarar för att på Huddinge 
kommuns vägnar samla in och omhänderta hushållsavfall inom kommunen. Taxan 
erläggs till SRV och ska vara gemensam för ägarkommunerna. SRV har lämnat 
förslag på ny taxa för år 2021 och hemställt att ägarkommunernas respektive 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
 
Osäkerheten för SRV är större än på många år. Naturvårdsverket har avslagit de två 
ansökningar om att bli tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningsmaterial 
som inkommit vilket skapat stor osäkerhet kring hur insamlingssystemet ska se ut i 
framtiden. Regeringen har vidare aviserat att man ska se över bestämmelserna om 
insamlingssystemen och i remiss föreslagit att kommunerna ska ta över ansvaret för 
insamling och materialåtervinning av returpapper.
 
De stora oklarheter kring vad som ska gälla insamling av matavfall, tidningar och 
förpackningar inför och under 2021 påverkar SRV’s verksamhet i mycket stor 
utsträckning. Förvaltningen förutsätter att SRV bevakar frågan noggrant och 
uppmärksammar ägarkommunerna på eventuella beslut och åtgärder som kommer 
behöva vidtas med anledning av detta. Utifrån nuvarande mycket osäkra läge och 
efter dialog med ägarna är det klokt av SRV att inte gå fram med alltför omfattande 
förändringar i taxan.
 
Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i taxan:

 Generell indexuppräkning av samtliga tjänster 2,38%.
 Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus på grund av 

ökade kostnader med 10%.
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SRV redovisar kortfattat konsekvenserna av sitt förslag. Av denna redovisning 
framgår att konsekvenserna av de föreslagna ändringarna bedöms små.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Christian Ottosson (C).
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Fredrik Jehrén
Fredrik.Jehren@huddinge.se

Kommunstyrelsen 

Fastställande av avfallstaxa 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Förslag till ändringar i avfallstaxan från och med 1 januari 2021 enligt bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2020 
antas. 

Sammanfattning
Kommunen är enligt 15 kap. miljöbalken ansvarig för att omhänderta 
hushållsavfall. Enligt 27 kap. 6 § miljöbalken får kommunen besluta om en taxa 
för beräkning av renhållningsavgiften. SRV Återvinning (SRV) ansvarar för att på 
Huddinge kommuns vägnar samla in och omhänderta hushållsavfall inom 
kommunen. Taxan erläggs till SRV och ska vara gemensam för ägarkommunerna. 
SRV har lämnat förslag på ny taxa för år 2021 och hemställt att ägarkommunernas 
respektive kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Osäkerheten för SRV är större än på många år. Naturvårdsverket har avslagit de 
två ansökningar om att bli tillståndspliktiga insamlingssystem för 
förpackningsmaterial som inkommit vilket skapat stor osäkerhet kring hur 
insamlingssystemet ska se ut i framtiden. Regeringen har vidare aviserat att man 
ska se över bestämmelserna om insamlingssystemen och i remiss föreslagit att 
kommunerna ska ta över ansvaret för insamling och materialåtervinning av 
returpapper. 
De stora oklarheter kring vad som ska gälla insamling av matavfall, tidningar och 
förpackningar inför och under 2021 påverkar SRV’s verksamhet i mycket stor 
utsträckning. Förvaltningen förutsätter att SRV bevakar frågan noggrant och 
uppmärksammar ägarkommunerna på eventuella beslut och åtgärder som kommer 
behöva vidtas med anledning av detta. Utifrån nuvarande mycket osäkra läge och 
efter dialog med ägarna är det klokt av SRV att inte gå fram med alltför 
omfattande förändringar i taxan.
Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i taxan: 

• Generell indexuppräkning av samtliga tjänster 2,38%.
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• Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus på 
grund av ökade kostnader med 10%.

SRV redovisar kortfattat konsekvenserna av sitt förslag. Av denna redovisning 
framgår att konsekvenserna av de föreslagna ändringarna bedöms små

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är ett prisdokument innehållande avgifter för avfallstjänsterna och 
utgör en av den kommunala avfallsordningen tre delar. De övriga två består av 
avfallsplanen, som är kommunens övergripande strategi för avfallshanteringen 
och avfallsföreskrifterna, som reglerar kommunernas myndighetsutövande inom 
området.
Kommunen är enligt 15 kap. miljöbalken ansvarig för att omhänderta 
hushållsavfall. Enligt 27 kap. 6 § miljöbalken får kommunen besluta om en taxa 
för beräkning av renhållningsavgiften. SRV Återvinning (SRV) ansvarar för att på 
Huddinge kommuns vägnar samla in och omhänderta hushållsavfall inom 
kommunen. Renhållningsavgiften erläggs till SRV och ska vara gemensam för 
ägarkommunerna. 
SRVs styrelse fattade i maj 2020 beslut om förslag till Avfallstaxa 2021. I 
taxeförslaget föreslogs en generell indexhöjning och en förändring av 
grundavgiften samt en höjning av tjänsten Sorterahemma. Beslutet fattades utifrån 
de då aktuella förutsättningarna om förpackningsproducenternas ansvar för 
insamling samt finansiering av ett fastighetsnära insamlingssystem, som 
regeringen beslutade om 2018.
Efter styrelsens beslut och utskick av handlingarna till ägarkommunerna har 
förutsättningarna helt förändrats. Naturvårdsverket avslog de två ansökningar om 
att bli tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningsmaterial som inkommit, 
då de inte bedömdes uppfylla förordningens krav. Regeringen beslutade den 24 
september 2020 att kommunernas system för insamling av matavfall senareläggs 
och ska vara på plats den 31 december 2023. Anledningen är att detta då kan 
samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt 
biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall). Regeringen avser att föreslå 
nya regler kring separat insamling av bioavfall (inklusive matavfall) i god tid 
innan utgången av 2023. 
Regeringen föreslog parallellt att kommunerna också ska överta ansvaret för 
insamling och materialåtervinning av returpapper. Detta förslag är ute på remiss 
med svarsdatum sista oktober.
Detta innebär att det i nuläget finns mycket stora oklarheter kring vad som ska 
gälla insamling av matavfall, tidningar och förpackningar inför framtiden. Detta 
påverkar SRV’s verksamhet i mycket stor utsträckning och osäkerheten är större 
än på många år. Detta gäller i synnerhet tjänsten Sorterahemma där framtiden idag 
är ytterst oklar. Lagstiftningens intention för framtiden är mycket tydlig; 
förpackningsmaterial ska hämtas bostadsnära och helt finansieras av 
förpackningsindustrin. Hur hämtningslösningen ska se ut avgörs dock helt av den 
aktör beviljas godkännande av Naturvårdsverket att bli tillståndspliktigt 
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insamlingssystem. Det finns indikationer på att vissa aktörer kan vara intresserade 
av att samarbeta kring befintliga insamlingslösningar men också indikationer på 
att andra aktörer vill bygga upp en helt egen separat tjänst. Tillståndssökande 
aktörer ska samråda med kommunerna under ansökningsprocessen, men 
kommunerna har ingen beslutanderätt eller vetorätt i ärendet. 
Insamling av förpackningsmaterial kräver avtal med ett tillståndspliktigt system, 
men då både sådana system och ersättningsmodeller för dessa saknas finns stor 
risk att tjänsten Sorterahemma, utifrån de förutsättningar som funnits sedan 2018, 
kan komma att upphöra i nuvarande form. Efter dialog med ägarkommunernas 
representanter har SRV därför valt att avvakta med taxeförändringar för tjänsten 
utöver den generella indexuppräkningen, i väntan på resultatet av regeringens 
översyn av insamlingssystemen.
Inom SRV har ett långsiktigt arbete med en generell översyn av avfallstaxan 
inletts med målsättning att därigenom få en tydligare och ännu mer miljöstyrande 
taxa. Arbetet kommer bland annat innebära översyn och genomgång av de tjänster 
som erbjuds och att priskorrigeringar inom tjänstegrupper kan komma att ske. 
Denna översyn beräknas dock pågå under hela året och därigenom inte ge 
genomslag förrän tidigast till taxa 2022.
För att inte föregripa den pågående översynen är föreliggande förslag till 
Avfallstaxa 2021 fokuserat på enbart de mest nödvändiga förändringarna av 
grundavgiften och en generell indexreglering.
SRV har lämnat ett förslag till avfallstaxa för 2021 till ägarkommunerna och 
hemställer att ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget. 

Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i taxan:

1. Generell taxereglering enligt index 2,38%
Taxehöjning enligt index på 2,38 % för samtliga tjänster i taxan om inte 
undantag anges nedan. Indexberäkningen baseras på utvecklingen med 
mars som basmånad vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan. 
Under förutsättning att nuvarande trend består harmoniserar taxeökningen 
med förväntad ökning av styckkostnaderna.

2. Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus. 
Inlämnade volymer till återvinningscentraler har successivt ökat, vilket 
ytterligare har förstärkts av Covid-19 pandemin. Samtidigt har 
behandlingsavgifterna som SRV erlägger till materialproducenter och 
kraftvärmeverk ökat de senaste åren. Under 2021 tillkommer dessutom 
ökade kostnader för den skatt på avfallsförbränning som infördes under 
2020. För att kompensera för dessa ökade kostnader föreslås en höjning av 
grundavgifterna i taxa 2021 med 10 %, förutom föreslagen indexreglering. 

De föreslagna förändringarna för avfallstaxa 2021 kommer att öka kostnaderna för 
merparten av abonnenterna med mellan 6 - 14 kr i månaden. SRV redovisar 
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kortfattat konsekvenserna av sitt förslag för följande kundkategorier och tjänster 
enligt nedan:

Taxa 2020 Taxa 2021 Ökning 
Enbostadshus 
Osorterat 2 821 kr/år (inkl. moms) 2 991 kr/år (inkl. moms) 170 kr/år 
Matavfallssortering 1 948 kr/år (inkl. moms) 2 095 kr/år (inkl. moms) 147 kr/år 
Sorterahemma 2 435 kr/år (inkl. moms) 2 595 kr/år (inkl. moms) 160 kr/år 
Flerbostadshus 
Grundavgift, med 
grovsoprum 

573 kr/år (inkl. moms) 644 kr/år (inkl. moms) 71 kr/år 

Grundavgift, utan 
grovsoprum 

803 kr/år (inkl. moms) 902 kr/år (inkl. moms) 99 kr/år 

Klimat- och stadsmiljönämnden har hanterat ärendet den 10 november 2020 (se 
bilaga 5).

Samberedning av ärendet
Ärendet har samberetts med miljö- och bygglovsförvaltningen (MBF). MBF 
tycker att det är bra att förslaget är en renodlad taxa och inte innehåller andra 
typer av anvisningar förbehållet avfallsföreskrifterna, vilket förekommit tidigare 
år. Förvaltningen tycker även det är bra att avgiften för abonnemanget som 
innebär att sortera ut matavfall är lägre än den för helt osorterat avfall.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer med MBF och tycker att det är bra att förslaget är en 
renodlad taxa och inte innehåller andra typer av anvisningar förbehållet 
avfallsföreskrifterna, vilket förekommit tidigare år. Vidare är det även positivt att 
avgiften för abonnemanget för utsortering av matavfall är lägre än den för 
osorterat avfall.
Förvaltningen ställer sig positiva till den översyn av taxor som pågår inom SRV 
och ser fram emot en tydligare och ännu mer miljöstyrande taxa. Det är viktigt att 
detta arbete förankras väl av SRV i samtliga ägarkommuner under arbetets gång 
och inför beslut i ägarkommunerna. 
Vidare är det klokt av SRV att utifrån nuvarande mycket osäkra läge och efter 
dialog med ägarna inte gå fram med alltför omfattande förändringar i taxan. De 
stora oklarheter kring vad som ska gälla insamling av matavfall, tidningar och 
förpackningar inför och under 2021 påverkar SRV’s verksamhet i mycket stor 
utsträckning. Förvaltningen delar SRV’s syn att osäkerheten är större än på många 
år. Detta gäller i synnerhet tjänsten Sorterahemma där framtiden idag är ytterst 
oklar. Förvaltningen förutsätter att SRV bevakar frågan noggrant och 
uppmärksammar ägarkommunerna på eventuella beslut och åtgärder som kommer 
behöva vidtas med anledning av detta.
Den föreslagna indexregleringen och höjningen av grundavgiften förefaller 
motiverade med hänsyn taget till generellt ökade kostnader, ökade volymer, ökade 
behandlingsavgifter och ökade skatter på området. Med hänvisning till 
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ovanstående ser kommunstyrelsens förvaltning ingen anledning att förorda något 
annat än förslaget från SRV.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget övrigt att erinra och föreslår att 
fullmäktige antar taxan att gälla från och med 2021-01-01.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Den generella indexhöjningen av priserna kan innebära att kommunens 
verksamheter får dyrare avgifter för hantering av sitt avfall. Sammantaget har 
effekterna bedömts som små.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör
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AVSNITT 1: 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1A Allmänt 
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna 

avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens 

försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 

avfallshantering stimuleras samt för att främja en effektiv hämtning. 

Avfallsavgiften består av grundavgift och abonnemangsavgift samt eventuella tillägg och extratjänster. 

1B Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler 
Kommunen ansvarar för insamling av hushållsavfall. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB (SRV). 

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra 

förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt kommunens avfallsföreskrifter. I föreskrifterna 

anges bland annat hur avfall ska sorteras. Farligt avfall får inte läggas i behållare för annat avfall.  

1C Definitioner 
Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.  

Dragväg är den väg som hämtningspersonal drar kärl från den plats där de står uppställda, till 

hämtningsfordonet, eller den väg som slang dras från slamsugningsfordon till anslutningspunkt på 

fastighetsinnehavarens anläggning. 

Enbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus och som används året runt, det vill 

säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.  

Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastig-

hetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och 

samfällighetsförening.  

Fastland avser hämtningsområde som utgörs av fastland och öar med fast, avgiftsfri, vägförbindelse 

som är farbar för hämtningsfordon.  

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Flerbostadshus motsvarar 

Skatteverkets definition av hyreshusenhet. Här ingår olika typer av upplåtelseformer, både hyresrätt och 

bostadsrätt.  

Fritidshus är fastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt. Som fritidshus räknas även 

kolonistugor. 

Hushåll är lägenhet för boende, i enbostadshus, i flerbostadshus eller i fritidshus.  

m3 eller kbm är förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container.  

Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att 

bruka eller nyttja fastighet, exempelvis via arrende.  

Skärgård avser hämtningsområde som utgörs av öar och kust som inte ingår i hämtningsområde 

Fastland, se definition ovan. 
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Sorterahemma är en typ av abonnemang med två kärl som vardera är 370 liter och indelat i fyra fack. 

Avfallslämnaren sorterar avfall i respektive fack restavfall, matavfall, förpackningar av papper, plast, 

glas och metall, tidningar. Det finns även en påhängsbehållare för småbatterier och ljuskällor. 

Uppställningsplats för hämtningsfordon avser den plats där fordonet kan stanna på ett trafiksäkert sätt, 

längs en farbar väg, så nära behållaren som möjligt. 

Verksamheter är fastigheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall, exempelvis skolor, 

förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar med mera som inte 

utgörs av boende.  

I övrigt gäller samma definitioner som i kommunens avfallsföreskrifter. 

1D Betalningsskyldig och betalningsmottagare  
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering, samt 

beställa tilläggstjänster enligt denna avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. Avgiften ska 

betalas till SRV återvinning AB (SRV).  

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter där människor vistas och det uppkommer hushållsavfall 

eller därmed jämförligt avfall. 

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att 

avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat 

sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

Fakturering av avfallsavgiften sker kvartalsvis. 

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från SRV och fastighetsinnehavare, 

ställas till nyttjanderättshavare. SRV kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte 

uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om 

fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till 

fastighetsinnehavaren. 

1E Ägarbyte och ändring av abonnemang 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.  

Anmälan om byte av abonnemang ska vara SRV tillhanda senast 5 arbetsdagar innan förändringen kan 

träda i kraft.  

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska uppgifter enligt blankett för att kunna handläggas. Ingen 

återbetalning på grund av förändring av abonnemang eller ägare medges av avgifter som har fakturerats. 

1F Undantag, enligt kommunens avfallsföreskrifter 
Gemensam behållare: Kärl för enbostadshus kan delas mellan 2–3 hushåll, efter anmälan enligt 

kommunens avfallsföreskrifter. Varje hushåll betalar grundavgift och för kärl som delas fördelas 

avgiften lika på berörda fastighetsägare och debiteras var och en. Vid delning under del av året är 

avgiften för abonnemang för den permanentboende 75% av årsavgiften.  

Gemensamhetsanläggning: Med gemensamhetsanläggning menas när minst fyra enbostadshus eller 

fritidshus använder gemensamma kärl eller annan gemensam behållare för insamling av avfall. Faktura 
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skickas antingen till varje enskild fastighetsinnehavare eller till samfällighetsförening, när det finns en 

sådan. 

Hämtning i säck: Om fastighetsinnehavare får använda säck, genom undantag enligt kommunens 

avfallsföreskrifter, ska enbostadshus och fritidshus betala avgift enligt avsnitt för Skärgård. Avgiften för 

210 liters säck baseras på hämtning från fristående säckhållare. 
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AVSNITT 2: 

ENBOSTADSHUS  

 

Avgifter anges inklusive moms. 

 

Restavfall och utsorterat matavfall, liksom blandat mat- och restavfall, hämtas normalt varannan vecka. 

Förutom tömning av kärl för hushållsavfall ingår följande i taxan för enbostadshus: 

• Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, 

kemikalier etcetera) vid SRV:s återvinningscentraler. Maximalt 2 m3 grovavfall får lämnas per 

besök, utan extra avgift.  

Total årlig avgift = grundavgift + abonnemangsavgift + eventuella tillägg och extratjänster. 

 

2A. Grundavgift för enbostadshus 
 

Tabell 1 Grundavgift för enbostadshus 

Grundavgift Pris per år 

Enbostadshus  1 141 kr per bostad/hushåll 

  

2B. Abonnemang för enbostadshus - Fastland 
För avgifter i tabell 2 gäller att kärl ska placeras 1,5 m från hämtningsfordonets uppställningsplats med 

50 cm fritt område runt kärlet. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt tabell 3. 

Enbostadshus kan välja mellan tre olika abonnemang:  

o Sorterahemma där åtta fraktioner samt batterier och glödlampor sorteras i två separata 

fyrfackskärl,  

o Källsortering av matavfall, där matavfall och restavfall läggs i två separata kärl, eller  

o Blandat där mat- och restavfall läggs i ett och samma kärl. 

Matavfall kan också komposteras på den egna fastigheten. Egen kompost ska vara godkänd av 

kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för källsortering av matavfall. 

Om en kund, som har abonnemang som innebär att matavfall ska sorteras, under en längre period ändå 

inte sorterat ut matavfall eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna kärlet eller 

i facket för matavfall, kommer SRV efter skriftligt påpekande att ta kontakt med kunden för att föra en 

dialog om kundens avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan 

SRV, efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har 

kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till abonnemang Blandat mat- och restavfall. 
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Tabell 2 Hämtnings- och behandlingsavgifter för enbostadshus 

Abonnemang Hämtning varannan 

vecka, pris per år 

Hämtning var fjärde 

vecka, pris per år1 

Sorterahemma    

Ordinarie abonnemang 

(2 st. 370 liter fyrfackskärl) 

1 454 kr Erbjuds inte 

Tillkommande kärl 

140 l restavfall 

268 kr Erbjuds inte 

Källsortering av matavfall   

Ordinarie abonnemang Alternativ 1 

140 l matavfall +  

140 l eller 190 l restavfall 

954 kr 737 kr 

Ordinarie abonnemang Alternativ 2 

140 l matavfall +  

240 l restavfall 

1 221 kr 1 003 kr 

Tillkommande kärl 

190 l restavfall 

1 208 kr  

Tillkommande kärl 

240 l restavfall 

3 244 kr  

Blandat mat- och restavfall   

Ordinarie abonnemang Alternativ 1 

140–190 l mat- och restavfall 

1 850 kr Erbjuds inte 

Ordinarie abonnemang Alternativ 2 

240 l mat- och restavfall 

2 214 kr Erbjuds inte 

Tillkommande kärl 

140–190 l blandat mat- och restavfall 

1 850 kr  

Tillkommande kärl 

240 l blandat mat- och restavfall 

3 741 kr  

Övriga avgifter  

Felsorteringsavgift 500 kr per tillfälle 

 

 

 

1 Månadshämtning förutsätter av kommunen godkänd kompostering eller källsortering av matavfall i separat kärl 

som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV. 
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Vid hämtning inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Dragvägens längd beräknas enkel väg för 

avståndet från hämtstället till tomtgräns.  

 

Tabell 3 Extratjänster för enbostadshus med egna kärl 

Tjänst Pris  

Dragvägstillägg 1,5-10 meter  1 258 kr per abonnemang och år 

Dragvägstillägg 1,5–10 meter, enstaka tillfälle. 

Beställs minst två dagar i förväg.  98 kr per hämtställe och tillfälle 

Extra hämtning av kärl/säck utanför ordinarie 

hämtningsdag. Beställs minst en dag i förväg. 

Max 12 ggr per år. 218 kr per behållare och tillfälle 

Hämtning av grovavfall från fastigheten2 637 kr per kbm 

 

2C. Abonnemang för gemensamhetsanläggningar  
Gemensamhetsanläggningar erbjuds, där det är praktiskt möjligt, från minst fyra hushåll.  

Hushåll som ingår i gemensamhetslösning får beställa hämtning av grovavfall, mot avgift enligt Tabell 

24. 

Kärl 

I abonnemangsavgift för Källsortering av matavfall ingår kärl för restavfall och kärl för matavfall. I 

abonnemangsavgift för Blandat mat- och restavfall ingår endast kärl för sådant blandat avfall.  

 

För att få använda abonnemang Källsortering av matavfall krävs att det finns ett minimiantal kärl för 

matavfall beräknat på 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall sorteras. 

 

Avgift enligt Tabell 4 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där hämtningsfordonet 

normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 5. I angiven avgift 

ingår kärl, men inte kärlskåp. Inget avdrag i priset medges om kunden äger kärlen själv. 

 

Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd 

med kunden. Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer. 

 
Tabell 4 Abonnemangsavgifter, kärl 

Abonnemang Pris per hushåll och år 

Källsortering av matavfall 568 kr 

Blandat mat- och restavfall 1 115 kr 

 

 

2 Avfall ska kunna hanteras av en person. 
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Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. 

Kärlen får vara placerade högst 60 m från tomtgräns. Dragvägen ska ha hårdgjord yta. 

Tabell 5 Dragvägstillägg vid gemensamhetsanläggning med kärl 

Dragvägens längd Pris per hushåll och år 

Dragvägstillägg, per påbörjat 10-tal meter, utöver 

10 meter 

1 045 kr 

 

Bottentömmande behållare 

Vid bottentömmande behållare beräknas avgiften på fast framkörningsavgift + rörlig avgift per m3 

gånger antal kubikmeter (behållarens storlek). Behållaren får inte rymma mer än 5 m3. Den maximala 

avgiften för blandat mat-och restavfall är dock motsvarande 3,9 kubikmeter. Årskostnaden för 

abonnemanget delas mellan de fastighetsinnehavare som använder gemensamhetsanläggningen med 

bottentömmande behållare. 

 

För att få använda abonnemang med rörlig avgift för restavfall krävs att det även finns en minimivolym 

i behållare för matavfall beräknat på minst 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall 

sorteras. Om inte bottentömmande behållare används för matavfall, ska kärl för matavfall användas, 

med avgifter enligt Tabell 7. 

 
Tabell 6 Abonnemangsavgifter, bottentömmande behållare 

Tjänst Pris vid tömning varje vecka 

Framkörningsavgift, hämtning varje vecka 4 249 kr per år 

Rörlig avgift matavfall 4 830 kr per m3 

Rörlig avgift restavfall 3 164 kr per m3 

Rörlig avgift blandat mat- och restavfall 8 430 kr per m3 

 

Avgift enligt Tabell 7 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där hämtningsfordonet 

normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 5. I angiven avgift 

ingår kostnad för kärl, men inte kärlskåp.  

 
Tabell 7 Abonnemangsavgifter, kärl för matavfall. Gäller i kombination med bottentömmande behållare för restavfall. 

Abonnemang Pris per kärl och år 

Matavfall 140 liter 824 kr 

Matavfall 370 liter 2 175 kr 
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2D. Abonnemang för enbostadshus - Skärgård 
Förutsättningar för hämtning av avfall från fastigheter inom hämtningsområde Skärgård anges i 

kommunens avfallsföreskrifter.  

Enbostadshus med kärl vid den egna fastigheten kan välja mellan två olika abonnemang:  

o Källsortering av matavfall, där matavfall och restavfall läggs i två separata kärl, eller  

o Blandat där mat- och restavfall läggs i ett och samma kärl. 

Avgifter och villkor enligt avsnitt 2B. Abonnemang för enbostadshus - Fastland gäller för ovanstående 

abonnemang. 

Enbostadshus med del i gemensamhetsanläggning betalar avgift enligt avsnitt 2C. Abonnemang för 

gemensamhetsanläggningar. 

Fastighetsinnehavare som, enligt kommunens avfallsföreskrifter, ska användas säck betalar avgift enligt 

detta avsnitt. 

För avgifter i Tabell 8 gäller att säck ska placeras 1,5 m från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid 

annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 9. 

 
Tabell 8 Abonnemangsavgift, säck 

Tjänst Avgift 

210 liters säck, varannan vecka 1 597 kr 

 

Vid hämtning inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Dragvägens längd beräknas enkel väg för 

avståndet från hämtstället till tomtgräns.  

 
Tabell 9 Extratjänster för enbostadshus - Skärgård 

 Tjänst Pris per kärl 

Dragvägstillägg 1,5-10 meter  1 258 kr per år 

Extra hämtning av säck vid ordinarie hämtning. 

Max 12 ggr per år. 218 kr per säck och tillfälle 
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AVSNITT 3: 

FRITIDSHUS 

 

Avgifter anges inklusive moms. 

Förutom sophämtning ingår följande i taxan: 

• Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, 

kemikalier etcetera) vid återvinningscentral. 

Sommarhämtning sker under perioden maj till oktober. Hämtning sker normalt varannan vecka. 

För gemensamhetsanläggningar erbjuds källsortering av matavfall. Vid hämtning vid enskilda fritidshus 

erbjuds ännu inte matavfallssortering och där läggs mat- och restavfall blandat i samma kärl. 

 

3A. Grundavgift fritidshus 
 

Tabell 10 Grundavgift för fritidshus 

Grundavgift Pris per år 

Fritidshus 832 kr per bostad 

 

3B. Abonnemang med tömning av enskilda kärl för fritidshus - Fastland 
Kärl ska stå uppställda inom 1,5 meter från den plats där hämtningsfordonet normalt stannar. 

Tabell 11 Tömning av enskilda kärl, 12 hämtningar per år 

Behållarstorlek Pris per kärl och år,  

hämtning vid enskild fastighet  

Pris per kärl och per år,  

gemensam uppställningsplats 

190 l kärl 796 kr 718 kr 

240 l kärl Erbjuds inte 1 518 kr 

 

Tabell 12 Extratjänster för fritidshus fastland 

Tjänst Pris  

Extra hämtning utan samband med ordinarie 

hämtning. Beställs minst en dag i förväg.   

218 kr per behållare och tillfälle 

Hämtning av grovavfall 638 kr per kbm 
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3B. Abonnemang med tömning av gemensamhetsanläggning för fritidshus - 
Fastland 
I abonnemangsavgift för Källsortering av matavfall ingår kärl för restavfall och kärl för matavfall. I 

abonnemangsavgift för Blandat mat- och restavfall ingår endast kärl för sådant blandat avfall.  

 

För att få använda abonnemang Källsortering av matavfall krävs att det finns ett minimiantal kärl för 

matavfall beräknat på 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall sorteras. 

 

Kärl ska stå uppställda inom 10 meter från den plats där hämtningsfordonet normalt stannar. I angiven 

avgift ingår kärl, men inte kärlskåp. Inget avdrag i priset medges om kunden äger kärlen själv. 

 

Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd 

med kunden. Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer. 

 

Avgifterna enligt Tabell 13 gäller när det finns en gemensam fakturamottagare, till exempel en 

samfällighetsförening. När det inte finns en sådan gäller avgifterna enligt Tabell 14 och faktura skickas 

till varje fastighetsinnehavare. 

 

Tabell 13 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priserna gäller vid samfakturering. 

Abonnemang Hämtning varje vecka Hämtning varannan vecka 

Källsortering, 370 liters kärl för restavfall 1 617 kr 1 298 kr 

Källsortering, 660 liters kärl för restavfall 3 390 kr 2 740 kr 

Blandat mat- och restavfall, 370 liter  1 694 kr 1 372 kr 

Blandat mat- och restavfall, 660 liter 3 467 kr 2 817 kr 

 

 
Tabell 14 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priser gäller när faktura skickas till varje 

fastighetsinnehavare. 

Abonnemang Pris per hushåll och år 

Källsortering av matavfall 597 kr 

Blandat mat- och restavfall 674 kr 

 

Tabell 15 Extratjänster för fritidshus fastland 

Tjänst Pris  

Extra hämtning utan samband med ordinarie 

hämtning. Beställs minst en dag i förväg.   

218 kr per behållare och tillfälle 

Hämtning av grovavfall 637 kr per kbm 
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3C. Abonnemang fritidshus - Skärgård 
Förutsättningar för hämtning av avfall från fastigheter inom hämtningsområde Skärgård anges i 

kommunens avfallsföreskrifter.  

Fritidshus med kärl vid den egna fastigheten ska betala avgifter enligt Tabell 11. 

Fritidshus med del i gemensamhetsanläggning betalar avgift enligt Tabell 13 eller Tabell 14. 

Fastighetsinnehavare som, enligt kommunens avfallsföreskrifter, ska användas säck betalar avgift enligt 

Tabell 16. 

 

Tabell 16 Hämtning av säck, 12 hämtningar per år 

Storlek Pris per år,  

hämtning vid enskild fastighet  

210 l säck 786 kr 

 

 

Tabell 17 Extratjänster för fritidshus - Skärgård 

Tjänst Pris  

Extra säck i samband med ordinarie hämtning  218 kr per säck 
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AVSNITT 4: 

FLERBOSTADSHUS 
 

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

 

Om en kund, som har abonnemanget Källsortering av matavfall, under en längre period inte sorterat ut 

matavfall, eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i avsett kärl, kommer SRV efter 

skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens avfallssituation. Om 

ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, 

debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om 

kundens abonnemang till Abonnemang Blandat mat- och restavfall. 

 

4A. Grundavgift flerbostadshus  

 

Tabell 18 Grundavgift flerbostadshus 

Grundavgifter Pris per lägenhet och år 

Grovsophämtning ingår 515 kr 

Utan grovsophämtning 721 kr 

 

 

4B. Abonnemang för flerbostadshus – kärl   
 

Avgifter för abonnemang beräknas genom framkörningsavgift + avgift per kärl gånger antal kärl + 

eventuellt dragvägstillägg. 

 

Avgift enligt Tabell 19 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där 

hämtningsfordonet normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 20. 

I angiven avgift ingår kärl, men inte kärlskåp. 
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Tabell 19 Avgifter för flerbostadshus med kärl 

Tjänst Pris per år,  

26 hämtningar 

Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 

hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Framkörningsavgift, 

per hämtställe 
510 kr 1019 kr 2 338 kr 3 658 kr    

Avgifter per kärl     

140 l, matavfall3 329 kr 658 kr 1 317 kr 1 975 kr 

370 l, matavfall 870 kr 1 739 kr 3 479 kr 5 218 kr 

190 l, restavfall 279 kr 558 kr 1 117 kr 1 675 kr 

240 l, restavfall 353 kr 705 kr 1 410 kr 2 115 kr 

370 l, restavfall 543 kr 1 087 kr 2 173 kr 3 260 kr 

660 l, restavfall 970 kr 1 939 kr 3 879 kr 5 818 kr 

190 l, blandat mat- 

och restavfall 
503 kr 1 005 kr 2 010 kr 3 015 kr 

240 l, blandat mat- 

och restavfall 
635 kr 1 269 kr 2 538 kr 3 807 kr 

370 l, blandat mat- 

och restavfall 
978 kr 1 957 kr 3 914 kr 5 870 kr 

660 l, blandat mat- 

och restavfall 
1 745 kr 3 490 kr 6 980 kr 10 470 kr 

Felsorteringsavgift  

Felsorteringsavgift matavfall 400 kr per tillfälle och kärl 

 

Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. 

Kärlen får vara placerade högst 60 m från tomtgräns. Dragvägen ska ha hårdgjord yta. 

Tabell 20 Tilläggsavgift för dragväg vid flerbostadshus med kärlhämtning. Pris per kärl. 

Tjänst Pris och per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Dragvägstillägg, per påbörjat 

10-tal meter, utöver 10 meter 

844 kr  1 688 kr 2 533 kr 

 

 

 

3 Källsortering av matavfall kräver ett minst antal kärl för matavfall beräknat på 5 liter matavfall per lägenhet och 

vecka 
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Tabell 21 Extrahämtning vid flerbostadshus med kärlhämtning 

Tjänst Avgift 

Framkörningsavgift vid extra hämtning utan 

samband med ordinarie hämtning 

701 kr per tillfälle 

Extra hämtning, 370 l restavfall 23 kr per tillfälle 

Extra hämtning, 660 l restavfall 38 kr per tillfälle 

Extra hämtning,  

370 l blandat mat- och restavfall 

39 kr per tillfälle 

Extra hämtning,  

660 l blandat mat- och restavfall 

68 kr per tillfälle 

 

 

4C. Abonnemang för flerbostadshus – bottentömmande behållare och sopsug 
 

Avgifter för bottentömmande behållare beräknas genom:  

framkörningsavgift + avgift per m3 x antal m3 behållarvolym. 

 

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfall och vill kombinera detta med kärl för 

matavfall, gäller avgifter för kärl för matavfall enligt Tabell 19.  

 

Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 m3.. Den maximala avgiften för blandat mat-och 

restavfall är dock motsvarande 3,9 kubikmeter.  

 

Tabell 22 Bottentömmande behållare 

Typ av avfall 52 tömningar per år 104 tömningar 

per år 

156 tömningar per 

år 

Framkörningsavgift 3 399 kr per år 6 798 kr per år 

 

10 197 kr per år 

 

Matavfall 3 864 kr per m3  3 864 kr per m3  3 864 kr per m3  

Restavfall 2 531 kr per m3  2 531 kr per m3 2 531 kr per m3 

Blandat mat- och restavfall 6 744 kr per m3  6 744 kr per m3  6 744 kr per m3  

 

 

Tabell 23 Sopsug, hämtnings- och behandlingsavgifter 

Tjänst Pris 

Behandling 611 kr per ton. Transportkostnad tillkommer. 
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Tömning mobil sopsug 2 425 kr per timme 

 

4D. Grovavfall 
 

Tabell 24 Hämtning av grovavfall4, för flerbostadshus 

Tjänst Pris  

Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år. 1 862 kr per ton 

Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år 1 320 kr/år 

Städning av avfallsutrymme för grovavfall, 

begärd av kund, i samband med hämtning 

1 470 kr per påbörjad timme 

Enstaka hämtning av grovavfall, efter 

beställning 636 kr per kbm 

 

 

 

 

4 Avfall ska kunna hanteras av en person. 
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AVSNITT 5: 

VERKSAMHETER – RESTAURANGER OCH STORKÖK 
 

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

 

Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk 

behandling. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att 

olägenhet inte ska uppstå.   

 

Om en kund, som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period, ändå inte 

sorterat ut matavfall, eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i kärlet för matavfall, 

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens 

avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd 

med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen 

möjlighet att ställa om kundens abonnemang till abonnemang Blandat mat- och restavfall. 

 

Abonnemang med blandat mat- och restavfall får endast användas när kommunen medgivit undantag 

från krav på sortering av matavfall, enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

 

Avgift tas ut även om kärl inte är framställt.  

 

Avgift enligt Tabell 25 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där 

hämtningsfordonet normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 26.  

 

Hämtning av grovavfall får beställas, mot avgift enligt Tabell 24. 
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5A. Abonnemang med kärl 
Avgifter beräknas genom en framkörningsavgift per tillfälle + avgift per kärl gånger antal kärl + 

eventuellt dragvägstillägg. 

 

Tabell 25 Avgifter för tömning av kärl 

Tjänst Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Framkörningsavgift5, 

per hämtställe 

421 kr 1 122 kr 1 823 kr 

Avgifter per kärl    

140 l, matavfall 5 157 kr 10 315 kr 15 472 kr 

370 l, restavfall 3 429 kr 6 858 kr 10 287 kr 

660 l, restavfall 4 989 kr 9 978 kr 14 968 kr 

140–370 l, blandat 

mat- och restavfall 

8 130 kr 16 261 kr 24 391 kr 

660 l, blandat mat- och 

restavfall 

11 084 kr 22 169 kr 33 253 kr 

Felsorteringsavgift  

Felsorteringsavgift matavfall 400 kr per tillfälle och kärl 

 

Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon.  

Tabell 26 Dragvägstillägg  

Tjänst Pris och per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Dragvägstillägg, per påbörjat 

10-tal meter, utöver 10 meter 

844 kr  1 688 kr 2 533 kr 

 

 

 

 

5 När matavfallskärl används som komplement till bottentömmande behållare uttas ingen separat 

framkörningsavgift för matavfallskärlen. 
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Tabell 27 Extra hämtning 

Behållare Pris per tillfälle 

Extra hämtning i samband med ordinarie 

tömning 

 

120-160 liter l (säck) 61 kr 

210 l (säck) 83 kr 

240 l (säck) 117 kr 

Extra hämtning6   

Framkörningsavgift vid hämtning utan samband 

med ordinarie hämtning 

701 kr 

140 l (kärl), matavfall 102 kr 

370 l (kärl), restavfall 70 kr 

660 l (kärl), restavfall 158 kr 

370 l (kärl), blandat mat- och restavfall 97 kr 

660 l (kärl), blandat mat- och restavfall 215 kr 

 

5B. Övriga abonnemang för hämtning 

Bottentömmande behållare 

Avgifter för bottentömmande behållare beräknas genom:  

framkörningsavgift + avgift per m3 x antal m3 behållarvolym. 

 

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfall och vill kombinera detta med kärl för 

matavfall, gäller avgifter för kärl för matavfall enligt ovan.  

 

Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 m3. 

Tabell 28 Bottentömmande behållare 

Typ av avfall 52 tömningar per år 104 tömningar per år 156 tömningar per år 

Framkörningsavgift 3 399 kr per år 6 798 kr per år 10 197 kr per år 

Matavfall 3 864 kr per m3  3 864 kr per m3 3 864 kr per m3 

Restavfall 2 531 kr per m3  2 531 kr per m3 2 531 kr per m3 

Blandat mat- och 

restavfall 

6 744 kr per m3  6 744 kr per m3 6 744 kr per m3 

 

 

6 Vid hämtning utanför ordinarie hämtningsdag debiteras framkörningsavgift + avgift per behållare. 
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Tank för matavfall 

Matavfall kan malas ned i avfallskvarn kopplad till tank. Avgiften beräknas genom besöksavgift + 

behandlingsavgift. 

 
Tabell 29 Matavfallstank 

Matavfallstank Pris 

Besöksavgift 1 191 kr per timme 

Behandlingsavgift 891 kr per ton 

Bomkörning – tömning har inte kunnat 

genomföras på grund av skäl som kunden råder 

över 

477 kr per tillfälle 

 

Fettavskiljare 

Avgift beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 

 
Tabell 30 Avgifter för tömning av fettavskiljare 

Tjänst Pris 

Tömning 0–3 m3 1 341 kr per tillfälle 

Tömning 4–6 m3 1 952 kr 

Tömning 7–9 m3 2 566 kr 

Tömning 10–12 m3 3 179 kr 

Tömning 13–15 m3 3 792 kr 

Behandlingsavgift 273 kr per m3 

Slangdragning utöver 10 meter 230 kr per påbörjade 10 meter 

Extra personal 335 kr per person och timme 

Avtalad tid för tömning, tillägg utöver avgift för 

tömning 

1 148 kr  

Sug- och spolbil med ånga 2 107 kr per timme 

Liten garagebil 2 877 kr per timme 
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AVSNITT 6: 

SLAMTÖMNING  
Avgifter anges inklusive moms. 

 

Slam från små/enskilda avloppsanläggningar med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas 

minst en gång vartannat år. Slam från små/enskilda avloppsanläggningar med vattentoalettanslutning 

och reningsverk ska hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för 

permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus. 

 

Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till hämtnings- och tömningsplats framkomlig. 

Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för 

renhållningsfordon. Då aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att ingen framkomlighet finns tas en 

avgift ut enligt nedan fastställd taxa. 

 

Avgifter beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 

 

Definitioner, utöver de som anges i Avsnitt 1: 

Allmänna bestämmelser används följande begrepp avseende hämtning av slam: 

Ekonomitömning avser schemalagda tömningar, upp till två gånger per år, under veckor som aviseras i 

förväg av SRV. Ekonomitömning tecknas som abonnemang för de tömningar som bedöms behövas 

under ett år.  

Extra tömning avser tömning efter kundens beställning, utför schema för ekonomitömning. 

Akut tömning avser tömning som sker inom 24 timmar efter kundens beställning. Tömning utförs 

dagtid, vardagar mellan kl. 7-16. 

Jourtömning avser tömning som sker efter kl. 16 på vardagar eller under helgdagar. 
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6A Slamtömning Fastland 
Tabell 31 Tömningsavgift för slamtömning 

Typ av tömning Pris per tömning 

0–3 m3 

Pris per tömning 

3–6 m3 

Ekonomitömning  847 kr 1 144 kr 

Avtalad tid för tömning 

(beställd av kund minst en 

vecka innan tömning, 

inplanerad av SRV) 

1 050 kr 1 347 kr 

Extra tömning  1 172 kr 1 471 kr 

Akut tömning  1 902 kr 2 200 kr 

Jourtömning 4 251 kr 4 251 kr 

Behandling  

Behandlingsavgift 144 kr per m3 brunns/tankvolym 

Volym över 6 m3  

Volym utöver 6 m3 141 kr per påbörjad m3 

 

Tabell 32 Övriga avgifter för slamtömning 

Tjänst Pris 

Slamavskiljare i direkt anslutning till annan 

anläggning och som töms i samband med denna 

225 kr per tömning (max 3 m3) 

Extra personal 418 kr per person och timme 

Behandling av filtermaterial från fosforfällor 1 498 kr per ton 

Ej framkomlig väg till brunn/tank 740 kr per tillfälle 

Slangdragning utöver 10 m 292 kr per påbörjat 10-tal meter7 

Extratömning det vill säga tömning vid annat 

tillfälle än ordinarie ekonomitömning debiteras 

färjetransport utöver ordinarie avgift för 

extratömning.  

740 kr per tillfälle 

Extra arbete, till exempel spolning 1 436 kr per timme 

   

 

 

7 Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, d.v.s. mätningen kan komma att 

omfatta mark utanför fastighetsgränsen. Max 1 800 kr per tömningstillfälle och oberoende av om slamkärra 

används eller ej. 
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6B Slamtömning Skärgård 
 

Tabell 33 Tömningsavgift för slamtömning 

Typ av tömning Pris per tömning 

0–3 m3 

Pris per tömning 

3–6 m3 

Ekonomitömning (schemalagda 

tömningar under veckor som 

aviseras i förväg av SRV) 

847 kr 1 144 kr 

Jourtömning 4 521 kr 4 521 kr 

Behandling  

Behandlingsavgift 144 kr per m3 brunns-/tankvolym 

Volym över 6 m3  

Volym utöver 6 m3 141 kr per påbörjad m3 

 

Tabell 34 Övriga avgifter för slamtömning 

Tjänst Pris 

Extra tömning: vid jourtömning, det vill säga 

extra tömning eller tömning vid annat tillfälle än 

ordinarie ekonomitömning debiteras 

färjetransport utöver ordinarie avgift för 

ekonomitömning enligt Tabell 33  

4 883 kr per tillfälle 
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AVSNITT 7: 

LATRINHÄMTNING 
 

Avgifter anges inklusive moms. 

 

Kärl ska vara förslutet, framställt och vid behov rengjort på utsidan. 

 
Tabell 35 Latrinhämtning för permanentboende 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning varannan vecka 7 118 kr per år 

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning 264 kr per kärl 

Extra kärl inom 5 arbetsdagar 1 093 kr per kärl 

Extra kärl inom 2 arbetsdagar 1 751 kr per kärl 

 

 

Tabell 36 Latrinhämtning för fritidshus 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning varannan vecka,  

8 gånger per säsong 

3 226 kr per år 

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning 264 kr per kärl 

Extra kärl inom 5 arbetsdagar 1 093 kr per kärl 

Extra kärl inom 2 arbetsdagar 1 751 kr per kärl 
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Förändrat förslag till Avfallstaxa 2021 

 

Sammanfattning 

Det förslag till avfallstaxa 2021 som SRVs styrelse fattade beslut om i maj föreslås förändras utifrån 
ändrade omständigheter och förutsättningar på avfallsområdet, samt efter dialog med företrädare 
för ägarkommunerna. 

Det nya taxeförslaget för 2021 innebär därför enbart en generell indexuppräkning av samtliga 
tjänster, inkluderat tjänsten Sorterahemma, samt en nödvändig höjning av grundavgiften. 

 

Bakgrund 

SRVs styrelse fattade i maj 2020 beslut om förslag till Avfallstaxa 2021. I taxeförslaget föreslogs en 
generell indexhöjning och en förändring av grundavgiften samt en höjning av tjänsten 
Sorterahemma, utifrån de då aktuella förutsättningarna om förpackningsproducenternas ansvar för 
insamling samt finansiering av ett fastighetsnära insamlingssystem, som regeringen beslutade om 
2018  

Efter styrelsens beslut och utskick av handlingarna till ägarkommunerna har förutsättningarna helt 
förändrats. Naturvårdsverket avslog de två ansökningar om att bli tillståndspliktiga insamlingssystem 
(TIS) för förpackningsmaterial som inkommit, då de inte bedömdes uppfylla förordningens krav.  

Regeringen föreslog parallellt att kommunerna också ska överta ansvaret för insamling och 
materialåtervinning av returpapper. Detta förslag är för närvarande är ute på remiss med svarsdatum 
sista oktober.  

Man har också från regeringens sida aviserat att man efter sommaren avser att se över 
bestämmelserna kring insamlingssystemen, med effekten att även bestämmelserna om separat 
insamling av matavfall, som skulle trätt i kraft från januari 2021, kommer att senareläggas. I 
skrivande stund har ingen ny information kommit. 

Detta innebär att det i nuläget finns mycket stora oklarheter kring vad som ska gälla insamling av 
matavfall, tidningar och förpackningar inför och under 2021.  

Bostadsnära insamling av förpackningsmaterial och tjänsten Sorterahemma 

Lagstiftningens intention för framtiden är mycket tydlig; förpackningsmaterial ska hämtas 
bostadsnära och helt finansieras av förpackningsindustrin. Hur hämtningslösningen ska se ut avgörs 
dock helt av den aktör som ansöker om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) och som 
beviljas godkännande av Naturvårdsverket. TIS-sökande aktörer ska samråda med kommunerna 
under ansökningsprocessen, men kommunerna har ingen beslutanderätt eller vetorätt i ärendet. 

SRVs tjänst Sorterahemma, som utnyttjas av ca 7 000 av de totalt 60 000 enbostadshushållen i 
ägarkommunerna, innebär att hushållet ges möjlighet att sortera ut matavfall, restavfall och 
förpackningar i fyrfackskärl vid tomtgräns, där allt hämtas av SRV.  

Tjänsten underlättar för hushållen, men har stora utmaningar med brist på både på fyrfackskärl och 
fyrfacksbilar, där leveranstiderna är långa. Att hämta mat- och restavfall i en fyrfackslösning är också 
markant mycket dyrare än motsvarande hämtning med sidlastarbil. 



I samrådsdiskussionerna med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) inför ansökan om 
tillståndspliktigt insamlingssystem visade FTI intresse för att samverka med kommuner med sedan 
tidigare uppbyggda insamlingslösningar, för att respektera redan gjorda investeringar och underlätta 
en snabb utbyggnad av sitt erbjudande. 

Det är dock inte alls en självklarhet att andra aktörer har samma ambition eller intresse. Exempelvis 
har den andra ansökande aktören TMR nyligen kontaktat Sveriges kommuner och informerat om 
erbjudandet de lanserar till hushållen; abonnemang på en för hushållen kostnadsfri hämtningstjänst 
av förpackningsslagen plast, metall och papper/kartong som hämtas i samarbete med 
transportföretaget Bring. 

Framtiden för tjänsten Sorterahemma är därför idag ytterst oklar, men utifrån de förutsättningar 
som funnits sedan 2018 så finns det stor risk att den kommer att upphöra i den form den har idag.  

Insamling av förpackningsmaterial kräver avtal med ett tillståndspliktigt system, och några 
ersättningsmodeller för insamlat material saknas då inget tillståndspliktigt insamlingssystem är 
beviljat i nuläget. 

Efter dialog med ägarkommunernas representanter har SRV därför valt att avvakta med 
taxeförändringar för tjänsten utöver den generella indexuppräkningen, i väntan på resultat av 
regeringens översyn av insamlingssystemen. 

 

Föreslagna förändringar 

Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD 

SRV använder Avfall Sveriges index A12:1MD, vilket bedöms som det index som speglar SRV:s 
kostnadsstruktur bäst. Indexberäkningen baseras på utvecklingen med mars som basmånad och ger 
en taxehöjning på 2,38 %, vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan. Under förutsättning att 
nuvarande trend består harmoniserar taxeökningen med förväntad ökning av styckkostnaderna.  

Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus 

Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av farligt avfall 
samt för den taxefinansierade verksamhetens overheadkostnader, dvs administration som till 
exempel kundtjänst, information, HR och ledning. I grundavgiften ingår också ersättning för material 
och extra ÅVC kort. 

Eftersom SRV:s återvinningscentraler är populära har inlämnade volymer successivt ökat upp mot 
10%, och har ytterligare ökat som en följd av Covid-19 pandemin.  

Till detta har behandlingsavgifterna som SRV betalar till materialproducenter och till kraftvärmeverk 
förändrats de senaste åren. Under 2021 tillkommer dessutom ökade kostnader för den skatt på 
avfallsförbränning som infördes under 2020.  

För att kompensera för dessa ökade kostnader behöver SRV höja grundavgifterna. Förslaget är en 
höjning i taxa 2021 med 10 %, förutom föreslagen indexreglering.  

Grundavgifter enligt taxa 2020 samt ersättning för materialet motsvarar:  103,5 mkr 
Kostnader för ÅVC samt direkta och indirekta OH kostnader motsvarar:   114,5 mkr 
Det innebär att vi idag har en negativ kalkyl med underskott:  -11,0 mkr 

 

Den föreslagna höjningen av grundavgiften motsvarar 9 mkr, vilket gör att underskottet minskar till 2 
mkr för 2021.  



Konsekvensanalys av föreslagna förändringar, resultat. 

De föreslagna förändringarna för avfallstaxa 2021 kommer att öka kostnaderna för merparten av 
abonnenterna med mellan 6 - 14 kr i månaden. Nedan finns exempel på effekter på ett antal 
kundkategorier och tjänster jämfört med taxa 2020.  

För att se samtliga tjänster hänvisas till bifogat underlag Avfallstaxa 2021. 

Observera att avfallstaxan anges per år, men faktureras från och med 1 januari 2020 kvartalsvis.  

 
 Exempel: 

 Taxa 2020 Taxa 2021 Ökning/år 

Enbostadshus    

Osorterat 2 821 kr/år (inkl. moms) 2 991 kr/år (inkl. moms) 170 kr/år 

Matavfallssortering 1 948 kr/år (inkl. moms) 2 095 kr/år (inkl. moms) 147 kr/år 

Sorterahemma 2 435 kr/år (inkl. moms) 2 595 kr/år (inkl. moms) 160 kr/år 

    

Flerbostadshus    

Grundavgift, med grovsoprum 573 kr/år (inkl. moms) 644 kr/år (inkl. moms) 71 kr/år 

Grundavgift, utan grovsoprum  803 kr/år (inkl. moms) 902 kr/år (inkl. moms) 99 kr/år 

 

 

 

Beslut 

 

Styrelsen har beslutat 

 

att godkänna det nu föreliggande, korrigerade förslaget till Avfallstaxa för år 2021, samt  

 

att  hemställa hos kommunfullmäktige i respektive ägarkommun att besluta i enlighet med 
detta styrelsens förslag till Avfallstaxa för år 2021, och 

 

att förklara punkten omedelbart justerad 
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AVSNITT 1: 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1A Allmänt 
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna 

avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens 

försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 

avfallshantering stimuleras samt för att främja en effektiv hämtning. 

Avfallsavgiften består av grundavgift och abonnemangsavgift samt eventuella tillägg och extratjänster. 

1B Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler 
Kommunen ansvarar för insamling av hushållsavfall. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB (SRV). 

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra 

förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt kommunens avfallsföreskrifter. I föreskrifterna 

anges bland annat hur avfall ska sorteras. Farligt avfall får inte läggas i behållare för annat avfall.  

1C Definitioner 
Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.  

Dragväg är den väg som hämtningspersonal drar kärl från den plats där de står uppställda, till 

hämtningsfordonet, eller den väg som slang dras från slamsugningsfordon till anslutningspunkt på 

fastighetsinnehavarens anläggning. 

Enbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus och som används året runt, det vill 

säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.  

Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastig-

hetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och 

samfällighetsförening.  

Fastland avser hämtningsområde som utgörs av fastland och öar med fast, avgiftsfri, vägförbindelse 

som är farbar för hämtningsfordon.  

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Flerbostadshus motsvarar 

Skatteverkets definition av hyreshusenhet. Här ingår olika typer av upplåtelseformer, både hyresrätt och 

bostadsrätt.  

Fritidshus är fastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt. Som fritidshus räknas även 

kolonistugor. 

Hushåll är lägenhet för boende, i enbostadshus, i flerbostadshus eller i fritidshus.  

m3 eller kbm är förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container.  

Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att 

bruka eller nyttja fastighet, exempelvis via arrende.  

Skärgård avser hämtningsområde som utgörs av öar och kust som inte ingår i hämtningsområde 

Fastland, se definition ovan. 
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Sorterahemma är en typ av abonnemang med två kärl som vardera är 370 liter och indelat i fyra fack. 

Avfallslämnaren sorterar avfall i respektive fack restavfall, matavfall, förpackningar av papper, plast, 

glas och metall, tidningar. Det finns även en påhängsbehållare för småbatterier och ljuskällor. 

Uppställningsplats för hämtningsfordon avser den plats där fordonet kan stanna på ett trafiksäkert sätt, 

längs en farbar väg, så nära behållaren som möjligt. 

Verksamheter är fastigheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall, exempelvis skolor, 

förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar med mera som inte 

utgörs av boende.  

I övrigt gäller samma definitioner som i kommunens avfallsföreskrifter. 

1D Betalningsskyldig och betalningsmottagare  
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering, samt 

beställa tilläggstjänster enligt denna avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. Avgiften ska 

betalas till SRV återvinning AB (SRV).  

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter där människor vistas och det uppkommer hushållsavfall 

eller därmed jämförligt avfall. 

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att 

avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat 

sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

Fakturering av avfallsavgiften sker kvartalsvis. 

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från SRV och fastighetsinnehavare, 

ställas till nyttjanderättshavare. SRV kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte 

uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om 

fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till 

fastighetsinnehavaren. 

1E Ägarbyte och ändring av abonnemang 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.  

Anmälan om byte av abonnemang ska vara SRV tillhanda senast 5 arbetsdagar innan förändringen kan 

träda i kraft.  

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska uppgifter enligt blankett för att kunna handläggas. Ingen 

återbetalning på grund av förändring av abonnemang eller ägare medges av avgifter som har fakturerats. 

1F Undantag, enligt kommunens avfallsföreskrifter 
Gemensam behållare: Kärl för enbostadshus kan delas mellan 2–3 hushåll, efter anmälan enligt 

kommunens avfallsföreskrifter. Varje hushåll betalar grundavgift och för kärl som delas fördelas 

avgiften lika på berörda fastighetsägare och debiteras var och en. Vid delning under del av året är 

avgiften för abonnemang för den permanentboende 75% av årsavgiften.  

Gemensamhetsanläggning: Med gemensamhetsanläggning menas när minst fyra enbostadshus eller 

fritidshus använder gemensamma kärl eller annan gemensam behållare för insamling av avfall. Faktura 
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skickas antingen till varje enskild fastighetsinnehavare eller till samfällighetsförening, när det finns en 

sådan. 

Hämtning i säck: Om fastighetsinnehavare får använda säck, genom undantag enligt kommunens 

avfallsföreskrifter, ska enbostadshus och fritidshus betala avgift enligt avsnitt för Skärgård. Avgiften för 

210 liters säck baseras på hämtning från fristående säckhållare. 
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AVSNITT 2: 

ENBOSTADSHUS  

 

Avgifter anges inklusive moms. 

 

Restavfall och utsorterat matavfall, liksom blandat mat- och restavfall, hämtas normalt varannan vecka. 

Förutom tömning av kärl för hushållsavfall ingår följande i taxan för enbostadshus: 

• Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, 

kemikalier etcetera) vid SRV:s återvinningscentraler. Maximalt 2 m3 grovavfall får lämnas per 

besök, utan extra avgift.  

Total årlig avgift = grundavgift + abonnemangsavgift + eventuella tillägg och extratjänster. 

 

2A. Grundavgift för enbostadshus 
 

Tabell 1 Grundavgift för enbostadshus 

Grundavgift Pris per år 

Enbostadshus  1 141 kr per bostad/hushåll 

  

2B. Abonnemang för enbostadshus - Fastland 
För avgifter i tabell 2 gäller att kärl ska placeras 1,5 m från hämtningsfordonets uppställningsplats med 

50 cm fritt område runt kärlet. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt tabell 3. 

Enbostadshus kan välja mellan tre olika abonnemang:  

o Sorterahemma där åtta fraktioner samt batterier och glödlampor sorteras i två separata 

fyrfackskärl,  

o Källsortering av matavfall, där matavfall och restavfall läggs i två separata kärl, eller  

o Blandat där mat- och restavfall läggs i ett och samma kärl. 

Matavfall kan också komposteras på den egna fastigheten. Egen kompost ska vara godkänd av 

kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för källsortering av matavfall. 

Om en kund, som har abonnemang som innebär att matavfall ska sorteras, under en längre period ändå 

inte sorterat ut matavfall eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna kärlet eller 

i facket för matavfall, kommer SRV efter skriftligt påpekande att ta kontakt med kunden för att föra en 

dialog om kundens avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan 

SRV, efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har 

kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till abonnemang Blandat mat- och restavfall. 
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Tabell 2 Hämtnings- och behandlingsavgifter för enbostadshus 

Abonnemang Hämtning varannan 

vecka, pris per år 

Hämtning var fjärde 

vecka, pris per år1 

Sorterahemma    

Ordinarie abonnemang 

(2 st. 370 liter fyrfackskärl) 

1 854 kr Erbjuds inte 

Tillkommande kärl 

140 l restavfall 

268 kr Erbjuds inte 

Källsortering av matavfall   

Ordinarie abonnemang Alternativ 1 

140 l matavfall +  

140 l eller 190 l restavfall 

954 kr 737 kr 

Ordinarie abonnemang Alternativ 2 

140 l matavfall +  

240 l restavfall 

1 221 kr 1 003 kr 

Tillkommande kärl 

190 l restavfall 

1 208 kr  

Tillkommande kärl 

240 l restavfall 

3 244 kr  

Blandat mat- och restavfall   

Ordinarie abonnemang Alternativ 1 

140–190 l mat- och restavfall 

1 859 kr Erbjuds inte 

Ordinarie abonnemang Alternativ 2 

240 l mat- och restavfall 

2 214 kr Erbjuds inte 

Tillkommande kärl 

140–190 l blandat mat- och restavfall 

1 859 kr  

Tillkommande kärl 

240 l blandat mat- och restavfall 

3 741 kr  

Övriga avgifter  

Felsorteringsavgift 500 kr per tillfälle 

 

 

 

1 Månadshämtning förutsätter av kommunen godkänd kompostering eller källsortering av matavfall i separat kärl 

som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV. 
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Vid hämtning inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Dragvägens längd beräknas enkel väg för 

avståndet från hämtstället till tomtgräns.  

 

Tabell 3 Extratjänster för enbostadshus med egna kärl 

Tjänst Pris  

Dragvägstillägg 1,5-10 meter  1 258 kr per abonnemang och år 

Dragvägstillägg 1,5–10 meter, enstaka tillfälle. 

Beställs minst två dagar i förväg.  98 kr per hämtställe och tillfälle 

Extra hämtning av kärl/säck utanför ordinarie 

hämtningsdag. Beställs minst en dag i förväg. 

Max 12 ggr per år. 218 kr per behållare och tillfälle 

Hämtning av grovavfall från fastigheten2 637 kr per kbm 

 

2C. Abonnemang för gemensamhetsanläggningar  
Gemensamhetsanläggningar erbjuds, där det är praktiskt möjligt, från minst fyra hushåll.  

Hushåll som ingår i gemensamhetslösning får beställa hämtning av grovavfall, mot avgift enligt Tabell 

24. 

Kärl 

I abonnemangsavgift för Källsortering av matavfall ingår kärl för restavfall och kärl för matavfall. I 

abonnemangsavgift för Blandat mat- och restavfall ingår endast kärl för sådant blandat avfall.  

 

För att få använda abonnemang Källsortering av matavfall krävs att det finns ett minimiantal kärl för 

matavfall beräknat på 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall sorteras. 

 

Avgift enligt Tabell 4 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där hämtningsfordonet 

normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 5. I angiven avgift 

ingår kärl, men inte kärlskåp. Inget avdrag i priset medges om kunden äger kärlen själv. 

 

Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd 

med kunden. Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer. 

 
Tabell 4 Abonnemangsavgifter, kärl 

Abonnemang Pris per hushåll och år 

Källsortering av matavfall 568 kr 

Blandat mat- och restavfall 1 115 kr 

 

 

2 Avfall ska kunna hanteras av en person. 
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Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. 

Kärlen får vara placerade högst 60 m från tomtgräns. Dragvägen ska ha hårdgjord yta. 

Tabell 5 Dragvägstillägg vid gemensamhetsanläggning med kärl 

Dragvägens längd Pris per hushåll och år 

Dragvägstillägg, per påbörjat 10-tal meter, utöver 

10 meter 

1 045 kr 

 

Bottentömmande behållare 

Vid bottentömmande behållare beräknas avgiften på fast framkörningsavgift + rörlig avgift per m3 

gånger antal kubikmeter (behållarens storlek). Behållaren får inte rymma mer än 5 m3. Den maximala 

avgiften för blandat mat-och restavfall är dock motsvarande 3,9 kubikmeter. Årskostnaden för 

abonnemanget delas mellan de fastighetsinnehavare som använder gemensamhetsanläggningen med 

bottentömmande behållare. 

 

För att få använda abonnemang med rörlig avgift för restavfall krävs att det även finns en minimivolym 

i behållare för matavfall beräknat på minst 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall 

sorteras. Om inte bottentömmande behållare används för matavfall, ska kärl för matavfall användas, 

med avgifter enligt Tabell 7. 

 
Tabell 6 Abonnemangsavgifter, bottentömmande behållare 

Tjänst Pris vid tömning varje vecka 

Framkörningsavgift, hämtning varje vecka 4 249 kr per år 

Rörlig avgift matavfall 4 830 kr per m3 

Rörlig avgift restavfall 3 164 kr per m3 

Rörlig avgift blandat mat- och restavfall 8 430 kr per m3 

 

Avgift enligt Tabell 7 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där hämtningsfordonet 

normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 5. I angiven avgift 

ingår kostnad för kärl, men inte kärlskåp.  

 
Tabell 7 Abonnemangsavgifter, kärl för matavfall. Gäller i kombination med bottentömmande behållare för restavfall. 

Abonnemang Pris per kärl och år 

Matavfall 140 liter 824 kr 

Matavfall 370 liter 2 175 kr 
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2D. Abonnemang för enbostadshus - Skärgård 
Förutsättningar för hämtning av avfall från fastigheter inom hämtningsområde Skärgård anges i 

kommunens avfallsföreskrifter.  

Enbostadshus med kärl vid den egna fastigheten kan välja mellan två olika abonnemang:  

o Källsortering av matavfall, där matavfall och restavfall läggs i två separata kärl, eller  

o Blandat där mat- och restavfall läggs i ett och samma kärl. 

Avgifter och villkor enligt avsnitt 2B. Abonnemang för enbostadshus - Fastland gäller för ovanstående 

abonnemang. 

Enbostadshus med del i gemensamhetsanläggning betalar avgift enligt avsnitt 2C. Abonnemang för 

gemensamhetsanläggningar. 

Fastighetsinnehavare som, enligt kommunens avfallsföreskrifter, ska användas säck betalar avgift enligt 

detta avsnitt. 

För avgifter i Tabell 8 gäller att säck ska placeras 1,5 m från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid 

annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 9. 

 
Tabell 8 Abonnemangsavgift, säck 

Tjänst Avgift 

210 liters säck, varannan vecka 1 597 kr 

 

Vid hämtning inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Dragvägens längd beräknas enkel väg för 

avståndet från hämtstället till tomtgräns.  

 
Tabell 9 Extratjänster för enbostadshus - Skärgård 

 Tjänst Pris per kärl 

Dragvägstillägg 1,5-10 meter  1 258 kr per år 

Extra hämtning av säck vid ordinarie hämtning. 

Max 12 ggr per år. 218 kr per säck och tillfälle 
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AVSNITT 3: 

FRITIDSHUS 

 

Avgifter anges inklusive moms. 

Förutom sophämtning ingår följande i taxan: 

• Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, 

kemikalier etcetera) vid återvinningscentral. 

Sommarhämtning sker under perioden maj till oktober. Hämtning sker normalt varannan vecka. 

För gemensamhetsanläggningar erbjuds källsortering av matavfall. Vid hämtning vid enskilda fritidshus 

erbjuds ännu inte matavfallssortering och där läggs mat- och restavfall blandat i samma kärl. 

 

3A. Grundavgift fritidshus 
 

Tabell 10 Grundavgift för fritidshus 

Grundavgift Pris per år 

Fritidshus 832 kr per bostad 

 

3B. Abonnemang med tömning av enskilda kärl för fritidshus - Fastland 
Kärl ska stå uppställda inom 1,5 meter från den plats där hämtningsfordonet normalt stannar. 

Tabell 11 Tömning av enskilda kärl, 12 hämtningar per år 

Behållarstorlek Pris per kärl och år,  

hämtning vid enskild fastighet  

Pris per kärl och per år,  

gemensam uppställningsplats 

190 l kärl 796 kr 718 kr 

240 l kärl Erbjuds inte 1 518 kr 

 

Tabell 12 Extratjänster för fritidshus fastland 

Tjänst Pris  

Extra hämtning utan samband med ordinarie 

hämtning. Beställs minst en dag i förväg.   

218 kr per behållare och tillfälle 

Hämtning av grovavfall 638 kr per kbm 
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3B. Abonnemang med tömning av gemensamhetsanläggning för fritidshus - 
Fastland 
I abonnemangsavgift för Källsortering av matavfall ingår kärl för restavfall och kärl för matavfall. I 

abonnemangsavgift för Blandat mat- och restavfall ingår endast kärl för sådant blandat avfall.  

 

För att få använda abonnemang Källsortering av matavfall krävs att det finns ett minimiantal kärl för 

matavfall beräknat på 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall sorteras. 

 

Kärl ska stå uppställda inom 10 meter från den plats där hämtningsfordonet normalt stannar. I angiven 

avgift ingår kärl, men inte kärlskåp. Inget avdrag i priset medges om kunden äger kärlen själv. 

 

Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd 

med kunden. Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer. 

 

Avgifterna enligt Tabell 13 gäller när det finns en gemensam fakturamottagare, till exempel en 

samfällighetsförening. När det inte finns en sådan gäller avgifterna enligt Tabell 14 och faktura skickas 

till varje fastighetsinnehavare. 

 

Tabell 13 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priserna gäller vid samfakturering. 

Abonnemang Hämtning varje vecka Hämtning varannan vecka 

Källsortering, 370 liters kärl för restavfall 1 617 kr 1 298 kr 

Källsortering, 660 liters kärl för restavfall 3 390 kr 2 740 kr 

Blandat mat- och restavfall, 370 liter  1 694 kr 1 372 kr 

Blandat mat- och restavfall, 660 liter 3 467 kr 2 817 kr 

 

 
Tabell 14 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priser gäller när faktura skickas till varje 

fastighetsinnehavare. 

Abonnemang Pris per hushåll och år 

Källsortering av matavfall 597 kr 

Blandat mat- och restavfall 674 kr 

 

Tabell 15 Extratjänster för fritidshus fastland 

Tjänst Pris  

Extra hämtning utan samband med ordinarie 

hämtning. Beställs minst en dag i förväg.   

218 kr per behållare och tillfälle 

Hämtning av grovavfall 637 kr per kbm 
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3C. Abonnemang fritidshus - Skärgård 
Förutsättningar för hämtning av avfall från fastigheter inom hämtningsområde Skärgård anges i 

kommunens avfallsföreskrifter.  

Fritidshus med kärl vid den egna fastigheten ska betala avgifter enligt Tabell 11. 

Fritidshus med del i gemensamhetsanläggning betalar avgift enligt Tabell 13 eller Tabell 14. 

Fastighetsinnehavare som, enligt kommunens avfallsföreskrifter, ska användas säck betalar avgift enligt 

Tabell 16. 

 

Tabell 16 Hämtning av säck, 12 hämtningar per år 

Storlek Pris per år,  

hämtning vid enskild fastighet  

210 l säck 786 kr 

 

 

Tabell 17 Extratjänster för fritidshus - Skärgård 

Tjänst Pris  

Extra säck i samband med ordinarie hämtning  218 kr per säck 
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AVSNITT 4: 

FLERBOSTADSHUS 
 

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

 

Om en kund, som har abonnemanget Källsortering av matavfall, under en längre period inte sorterat ut 

matavfall, eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i avsett kärl, kommer SRV efter 

skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens avfallssituation. Om 

ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, 

debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om 

kundens abonnemang till Abonnemang Blandat mat- och restavfall. 

 

4A. Grundavgift flerbostadshus  

 

Tabell 18 Grundavgift flerbostadshus 

Grundavgifter Pris per lägenhet och år 

Grovsophämtning ingår 515 kr 

Utan grovsophämtning 721 kr 

 

 

4B. Abonnemang för flerbostadshus – kärl   
 

Avgifter för abonnemang beräknas genom framkörningsavgift + avgift per kärl gånger antal kärl + 

eventuellt dragvägstillägg. 

 

Avgift enligt Tabell 19 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där 

hämtningsfordonet normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 20. 

I angiven avgift ingår kärl, men inte kärlskåp. 



15 

 

 

Tabell 19 Avgifter för flerbostadshus med kärl 

Tjänst Pris per år,  

26 hämtningar 

Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 

hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Framkörningsavgift, 

per hämtställe 
510 kr 1019 kr 2 338 kr 3 658 kr    

Avgifter per kärl     

140 l, matavfall3 329 kr 658 kr 1 317 kr 1 975 kr 

370 l, matavfall 870 kr 1 739 kr 3 479 kr 5 218 kr 

190 l, restavfall 279 kr 558 kr 1 117 kr 1 675 kr 

240 l, restavfall 353 kr 705 kr 1 410 kr 2 115 kr 

370 l, restavfall 543 kr 1 087 kr 2 173 kr 3 260 kr 

660 l, restavfall 970 kr 1 939 kr 3 879 kr 5 818 kr 

190 l, blandat mat- 

och restavfall 
503 kr 1 005 kr 2 010 kr 3 015 kr 

240 l, blandat mat- 

och restavfall 
635 kr 1 269 kr 2 538 kr 3 807 kr 

370 l, blandat mat- 

och restavfall 
978 kr 1 957 kr 3 914 kr 5 870 kr 

660 l, blandat mat- 

och restavfall 
1 745 kr 3 490 kr 6 980 kr 10 470 kr 

Felsorteringsavgift  

Felsorteringsavgift matavfall 400 kr per tillfälle och kärl 

 

Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. 

Kärlen får vara placerade högst 60 m från tomtgräns. Dragvägen ska ha hårdgjord yta. 

Tabell 20 Tilläggsavgift för dragväg vid flerbostadshus med kärlhämtning. Pris per kärl. 

Tjänst Pris och per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Dragvägstillägg, per påbörjat 

10-tal meter, utöver 10 meter 

844 kr  1 688 kr 2 533 kr 

 

 

 

3 Källsortering av matavfall kräver ett minst antal kärl för matavfall beräknat på 5 liter matavfall per lägenhet och 

vecka 
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Tabell 21 Extrahämtning vid flerbostadshus med kärlhämtning 

Tjänst Avgift 

Framkörningsavgift vid extra hämtning utan 

samband med ordinarie hämtning 

701 kr per tillfälle 

Extra hämtning, 370 l restavfall 23 kr per tillfälle 

Extra hämtning, 660 l restavfall 38 kr per tillfälle 

Extra hämtning,  

370 l blandat mat- och restavfall 

39 kr per tillfälle 

Extra hämtning,  

660 l blandat mat- och restavfall 

68 kr per tillfälle 

 

 

4C. Abonnemang för flerbostadshus – bottentömmande behållare och sopsug 
 

Avgifter för bottentömmande behållare beräknas genom:  

framkörningsavgift + avgift per m3 x antal m3 behållarvolym. 

 

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfall och vill kombinera detta med kärl för 

matavfall, gäller avgifter för kärl för matavfall enligt Tabell 19.  

 

Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 m3.. Den maximala avgiften för blandat mat-och 

restavfall är dock motsvarande 3,9 kubikmeter.  

 

Tabell 22 Bottentömmande behållare 

Typ av avfall 52 tömningar per år 104 tömningar 

per år 

156 tömningar per 

år 

Framkörningsavgift 3 399 kr per år 6 798 kr per år 

 

10 197 kr per år 

 

Matavfall 3 864 kr per m3  3 864 kr per m3  3 864 kr per m3  

Restavfall 2 531 kr per m3  2 531 kr per m3 2 531 kr per m3 

Blandat mat- och restavfall 6 744 kr per m3  6 744 kr per m3  6 744 kr per m3  

 

 

Tabell 23 Sopsug, hämtnings- och behandlingsavgifter 

Tjänst Pris 

Behandling 611 kr per ton. Transportkostnad tillkommer. 
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Tömning mobil sopsug 2 425 kr per timme 

 

4D. Grovavfall 
 

Tabell 24 Hämtning av grovavfall4, för flerbostadshus 

Tjänst Pris  

Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år. 1 862 kr per ton 

Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år 1 320 kr/år 

Städning av avfallsutrymme för grovavfall, 

begärd av kund, i samband med hämtning 

1 470 kr per påbörjad timme 

Enstaka hämtning av grovavfall, efter 

beställning 636 kr per kbm 

 

 

 

 

4 Avfall ska kunna hanteras av en person. 



18 

 

 

AVSNITT 5: 

VERKSAMHETER – RESTAURANGER OCH STORKÖK 
 

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

 

Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk 

behandling. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att 

olägenhet inte ska uppstå.   

 

Om en kund, som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period, ändå inte 

sorterat ut matavfall, eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i kärlet för matavfall, 

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens 

avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd 

med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen 

möjlighet att ställa om kundens abonnemang till abonnemang Blandat mat- och restavfall. 

 

Abonnemang med blandat mat- och restavfall får endast användas när kommunen medgivit undantag 

från krav på sortering av matavfall, enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

 

Avgift tas ut även om kärl inte är framställt.  

 

Avgift enligt Tabell 25 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där 

hämtningsfordonet normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 26.  

 

Hämtning av grovavfall får beställas, mot avgift enligt Tabell 24. 
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5A. Abonnemang med kärl 
Avgifter beräknas genom en framkörningsavgift per tillfälle + avgift per kärl gånger antal kärl + 

eventuellt dragvägstillägg. 

 

Tabell 25 Avgifter för tömning av kärl 

Tjänst Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Framkörningsavgift5, 

per hämtställe 

421 kr 1 122 kr 1 823 kr 

Avgifter per kärl    

140 l, matavfall 5 157 kr 10 315 kr 15 472 kr 

370 l, restavfall 3 429 kr 6 858 kr 10 287 kr 

660 l, restavfall 4 989 kr 9 978 kr 14 968 kr 

140–370 l, blandat 

mat- och restavfall 

8 130 kr 16 261 kr 24 391 kr 

660 l, blandat mat- och 

restavfall 

11 084 kr 22 169 kr 33 253 kr 

Felsorteringsavgift  

Felsorteringsavgift matavfall 400 kr per tillfälle och kärl 

 

Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon.  

Tabell 26 Dragvägstillägg  

Tjänst Pris och per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Dragvägstillägg, per påbörjat 

10-tal meter, utöver 10 meter 

844 kr  1 688 kr 2 533 kr 

 

 

 

 

5 När matavfallskärl används som komplement till bottentömmande behållare uttas ingen separat 

framkörningsavgift för matavfallskärlen. 
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Tabell 27 Extra hämtning 

Behållare Pris per tillfälle 

Extra hämtning i samband med ordinarie 

tömning 

 

120-160 liter l (säck) 61 kr 

210 l (säck) 83 kr 

240 l (säck) 117 kr 

Extra hämtning6   

Framkörningsavgift vid hämtning utan samband 

med ordinarie hämtning 

701 kr 

140 l (kärl), matavfall 102 kr 

370 l (kärl), restavfall 70 kr 

660 l (kärl), restavfall 158 kr 

370 l (kärl), blandat mat- och restavfall 97 kr 

660 l (kärl), blandat mat- och restavfall 215 kr 

 

5B. Övriga abonnemang för hämtning 

Bottentömmande behållare 

Avgifter för bottentömmande behållare beräknas genom:  

framkörningsavgift + avgift per m3 x antal m3 behållarvolym. 

 

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfall och vill kombinera detta med kärl för 

matavfall, gäller avgifter för kärl för matavfall enligt ovan.  

 

Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 m3. 

Tabell 28 Bottentömmande behållare 

Typ av avfall 52 tömningar per år 104 tömningar per år 156 tömningar per år 

Framkörningsavgift 3 399 kr per år 6 798 kr per år 10 197 kr per år 

Matavfall 3 864 kr per m3  3 864 kr per m3 3 864 kr per m3 

Restavfall 2 531 kr per m3  2 531 kr per m3 2 531 kr per m3 

Blandat mat- och 

restavfall 

6 744 kr per m3  6 744 kr per m3 6 744 kr per m3 

 

 

6 Vid hämtning utanför ordinarie hämtningsdag debiteras framkörningsavgift + avgift per behållare. 
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Tank för matavfall 

Matavfall kan malas ned i avfallskvarn kopplad till tank. Avgiften beräknas genom besöksavgift + 

behandlingsavgift. 

 
Tabell 29 Matavfallstank 

Matavfallstank Pris 

Besöksavgift 1 197 kr per timme 

Behandlingsavgift 891 kr per ton 

Bomkörning – tömning har inte kunnat 

genomföras på grund av skäl som kunden råder 

över 

477 kr per tillfälle 

 

Fettavskiljare 

Avgift beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 

 
Tabell 30 Avgifter för tömning av fettavskiljare 

Tjänst Pris 

Tömning 0–3 m3 1 341 kr per tillfälle 

Tömning 4–6 m3 1 952 kr 

Tömning 7–9 m3 2 566 kr 

Tömning 10–12 m3 3 179 kr 

Tömning 13–15 m3 3 792 kr 

Behandlingsavgift 273 kr per m3 

Slangdragning utöver 10 meter 230 kr per påbörjade 10 meter 

Extra personal 335 kr per person och timme 

Avtalad tid för tömning, tillägg utöver avgift för 

tömning 

1 148 kr  

Sug- och spolbil med ånga 2 107 kr per timme 

Liten garagebil 2 877 kr per timme 
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AVSNITT 6: 

SLAMTÖMNING  
Avgifter anges inklusive moms. 

 

Slam från små/enskilda avloppsanläggningar med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas 

minst en gång vartannat år. Slam från små/enskilda avloppsanläggningar med vattentoalettanslutning 

och reningsverk ska hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för 

permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus. 

 

Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till hämtnings- och tömningsplats framkomlig. 

Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för 

renhållningsfordon. Då aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att ingen framkomlighet finns tas en 

avgift ut enligt nedan fastställd taxa. 

 

Avgifter beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 

 

Definitioner, utöver de som anges i Avsnitt 1: 

Allmänna bestämmelser används följande begrepp avseende hämtning av slam: 

Ekonomitömning avser schemalagda tömningar, upp till två gånger per år, under veckor som aviseras i 

förväg av SRV. Ekonomitömning tecknas som abonnemang för de tömningar som bedöms behövas 

under ett år.  

Extra tömning avser tömning efter kundens beställning, utför schema för ekonomitömning. 

Akut tömning avser tömning som sker inom 24 timmar efter kundens beställning. Tömning utförs 

dagtid, vardagar mellan kl. 7-16. 

Jourtömning avser tömning som sker efter kl. 16 på vardagar eller under helgdagar. 
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6A Slamtömning Fastland 
Tabell 31 Tömningsavgift för slamtömning 

Typ av tömning Pris per tömning 

0–3 m3 

Pris per tömning 

3–6 m3 

Ekonomitömning  847 kr 1 144 kr 

Avtalad tid för tömning 

(beställd av kund minst en 

vecka innan tömning, 

inplanerad av SRV) 

1 050 kr 1 347 kr 

Extra tömning  1 172 kr 1 471 kr 

Akut tömning  1 902 kr 2 200 kr 

Jourtömning 4 251 kr 4 251 kr 

Behandling  

Behandlingsavgift 144 kr per m3 brunns/tankvolym 

Volym över 6 m3  

Volym utöver 6 m3 141 kr per påbörjad m3 

 

Tabell 32 Övriga avgifter för slamtömning 

Tjänst Pris 

Slamavskiljare i direkt anslutning till annan 

anläggning och som töms i samband med denna 

225 kr per tömning (max 3 m3) 

Extra personal 418 kr per person och timme 

Behandling av filtermaterial från fosforfällor 1 498 kr per ton 

Ej framkomlig väg till brunn/tank 740 kr per tillfälle 

Slangdragning utöver 10 m 292 kr per påbörjat 10-tal meter7 

Extratömning det vill säga tömning vid annat 

tillfälle än ordinarie ekonomitömning debiteras 

färjetransport utöver ordinarie avgift för 

extratömning.  

740 kr per tillfälle 

Extra arbete, till exempel spolning 1 436 kr per timme 

   

 

 

7 Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, d.v.s. mätningen kan komma att 

omfatta mark utanför fastighetsgränsen. Max 1 800 kr per tömningstillfälle och oberoende av om slamkärra 

används eller ej. 
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6B Slamtömning Skärgård 
 

Tabell 33 Tömningsavgift för slamtömning 

Typ av tömning Pris per tömning 

0–3 m3 

Pris per tömning 

3–6 m3 

Ekonomitömning (schemalagda 

tömningar under veckor som 

aviseras i förväg av SRV) 

847 kr 1 144 kr 

Jourtömning 4 521 kr 4 521 kr 

Behandling  

Behandlingsavgift 144 kr per m3 brunns-/tankvolym 

Volym över 6 m3  

Volym utöver 6 m3 141 kr per påbörjad m3 

 

Tabell 34 Övriga avgifter för slamtömning 

Tjänst Pris 

Extra tömning: vid jourtömning, det vill säga 

extra tömning eller tömning vid annat tillfälle än 

ordinarie ekonomitömning debiteras 

färjetransport utöver ordinarie avgift för 

ekonomitömning enligt Tabell 33  

4 883 kr per tillfälle 
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AVSNITT 7: 

LATRINHÄMTNING 
 

Avgifter anges inklusive moms. 

 

Kärl ska vara förslutet, framställt och vid behov rengjort på utsidan. 

 
Tabell 35 Latrinhämtning för permanentboende 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning varannan vecka 7 118 kr per år 

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning 264 kr per kärl 

Extra kärl inom 5 arbetsdagar 1 093 kr per kärl 

Extra kärl inom 2 arbetsdagar 1 751 kr per kärl 

 

 

Tabell 36 Latrinhämtning för fritidshus 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning varannan vecka,  

8 gånger per säsong 

3 226 kr per år 

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning 264 kr per kärl 

Extra kärl inom 5 arbetsdagar 1 093 kr per kärl 

Extra kärl inom 2 arbetsdagar 1 751 kr per kärl 
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Avfallstaxa 2021 

 

Sammanfattning 
Den kommunala avfallsordningen består av tre delar; Avfallsplanen, som är kommunens 
övergripande strategi för avfallshanteringen, avfallsföreskrifterna, som reglerar kommunernas 
myndighetsutövande inom området och samt avfallstaxan, som är prisdokumentet, där avgifterna 
för avfallstjänsterna framgår.  
 
I nuläget pågår arbete med att ta fram en ny Avfallsplan 2021-2030 med tillhörande 
avfallsföreskrifter. Kommunerna beräknas fatta beslut om dokumenten i fullmäktige i början av 2021. 
 
Inom SRV har också ett långsiktigt arbete med en generell översyn av avfallstaxan inletts, i syfte att 
säkerställa att vi framöver följer Avfall Sveriges modell för taxekonstruktion och med målsättning att 
vi därigenom ska få en tydligare och ännu mer miljöstyrande taxa. 
 
Arbetet kommer bland annat innebära översyn och genomgång av de tjänster som erbjuds och att 
priskorrigeringar inom tjänstegrupper kan komma att ske. Denna översyn beräknas dock pågå under 
hela året och därigenom inte ge genomslag förrän tidigast till taxa 2022. 
 
För att inte föregripa den pågående översynen är föreliggande förslag till Avfallstaxa 2021 fokuserat 
på enbart de mest nödvändiga förändringarna av grundavgiften och tjänsten Sorterahemma, utöver 
en generell indexreglering. 
 

1. Föreslagna förändringar 
1.1 Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD 

SRV använder Avfall Sveriges index A12:1MD, vilket bedöms som det index som speglar SRV:s 
kostnadsstruktur bäst. Indexberäkningen baseras på utvecklingen med mars som basmånad och ger 
en taxehöjning på 2,38 %, vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan om inte undantag anges 
nedan. Under förutsättning att nuvarande trend består harmoniserar taxeökningen med förväntad 
ökning av styckkostnaderna.  
 

1.2 Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus 

Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av farligt avfall 
samt för den taxefinansierade verksamhetens overheadkostnader, dvs administration som till 
exempel kundtjänst, information, HR och ledning.  I grundavgiften ingår också ersättning för material 
och extra ÅVC kort. 
 
Eftersom SRV:s återvinningscentraler är populära har inlämnade volymer successivt ökat och det har 
ytterligare ökat som en följd av Covid-19 pandemin. Till detta har behandlingsavgifterna som SRV 
betalar till materialproducenter och till kraftvärmeverk förändrats de senaste åren. Under 2021 
tillkommer dessutom ökade kostnader för den skatt på avfallsförbränning som infördes under 2020.  
 
 
 



 

 

För att kompensera för dessa ökade kostnader behöver SRV höja grundavgifterna. Förslaget är en 
höjning i taxa 2021 med 10 %, förutom föreslagen indexreglering.  
 
Grundavgifter enligt taxa 2020 samt ersättning för materialet motsvarar:  103,5 mkr 
Kostnader för ÅVC samt direkta och indirekta OH kostnader motsvarar:   114,5 mkr 
Det innebär att vi idag har en negativ kalkyl med underskott:  -11,0 mkr 
 
Den föreslagna höjningen av grundavgiften med 10% motsvarar 9 mkr, vilket gör att underskottet 
minskar till 2 mkr för 2021.  
Sammanlagda effekter på de vanligaste tjänsterna finns under punkt 2. 
 

1.3 Översyn av prissättningen av tjänsten Sorterahemma 

Från och med januari 2021 kommer ett utökat producentansvar för förpackningar att gälla. Lagtexten 
är tydlig avseende förpackningsproducenternas ansvar för insamling samt finansiering av ett 
fastighetsnära insamlingssystem.  
 
Under våren 2020 avslog dock Naturvårdsverket de två ansökningar om att bli tillståndspliktiga 
insamlingssystem (TIS) som inkommit då de inte bedömdes uppfylla förordningens krav. Parallellt har 
regeringen förslagit att kommunerna övertar ansvar för insamling och materialåtervinning av 
returpapper. 
 
Regeringen har meddelat man avser att se över bestämmelserna kring insamlingssystem vilket också 
innebär att bestämmelserna om separat insamling av matavfall, som skulle trätt ikraft från januari 
2021, kommer att senareläggas. Naturvårdsverket avvaktar därför med förskrifter kring dispensregler 
och liknande. Något nytt datum för ikraftträdande är inte satt ännu. 
 
Detta innebär att det i nuläget finns stora oklarheter kring vad som ska gälla insamling av matavfall, 
tidningar och förpackningar inför 2021. Branschorganisationen Avfall Sverige och Sveriges Kommuner 
och Regioner, SKR, har gemensamt framfört krav på omtag i insamlingsfrågan i en skrivelse till 
regeringen. 
 
I de ansökningar som gjorts för att få ett tillstånd för insamling av förpackningar (TIS), men som 
avslagits av Naturvårdsverket, önskade ansökarna att samverka med SRV och köpa leverans av 
förpackningssorteringen i tjänsten Sorterahemma. Oavsett utfall av kommande översyn av 
bestämmelser kan det ses som sannolikt att även kommande ansökningar om TIS i hög grad kommer 
att bygga på en samverkan med befintliga lösningar, som exempelvis SRVs Sorterahemma. 
 
Tjänsten Sorterahemma förenklar hanteringen för hushållet, men SRVs kostnader för insamling av 
mat- och restavfall är betydligt högre i en fyrfackslösning än vid tömning av separata kärl. 
 
Mot bakgrund till ovanstående är SRV:s förslag att tjänsten Sorterahemma ska självfinansieras, vilket 
innebär att sorterings-, hämtnings- samt behandlingsavgifter avseende förpackningar finansieras av 
FTI, medan motsvarande kostnader avseende mat- och restavfall finansieras genom avfallstaxan.  
Sammanlagda effekter på de vanligaste tjänsterna finns under punkt 2. 
 
 

  



 

 

2. Konsekvensanalys av föreslagna förändringar, resultat och exempel. 

De föreslagna förändringarna för avfallstaxa 2021 kommer ha följande effekt för följande 
kundkategorier och tjänster jämfört med taxa 2020: 
 

 Taxa 2020 Taxa 2021 Ökning 

Enbostadshus    

Osorterat   2 821 kr/år (inkl. moms)   3 000 kr/år (inkl. moms) 179 kr/år 

Matavfallssortering   1 948 kr/år (inkl. moms)   2 096 kr/år (inkl. moms) 148 kr/år 

Sorterahemma     2 435 kr/år (inkl. moms)   2 995 kr/år (inkl. moms) 560 kr/år 

    

Flerbostadshus    

Grundavgift, med grovsoprum 573 kr/år (inkl. moms) 644 kr/år (inkl. moms) 71 kr/år 

Grundavgift, utan grovsoprum  803 kr/år (inkl. moms) 901 kr/år (inkl. moms) 99 kr/år 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Klimat- och stadsmiljönämnden 10 november 2020 § 13   
    
Diarienummer KLN-2020/663.109    

 
 
 

Förslag till avfallstaxa för 2021  
 
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut 
1. Klimat- och stadsmiljönämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 
28 oktober 2020, som sitt remissvar till kommunstyrelsen. 

2. Protokollet justeras omedelbart.  
 
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Klimat- och stadsmiljönämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 
28 oktober 2020, som sitt remissvar till kommunstyrelsen. 

2. Protokollet justeras omedelbart.  

 
Sammanfattning 
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått intern remiss av 
”Förslag avfallstaxa 2021” från SRV återvinning AB (SRV). Avfallstaxan innehåller 
avgifter för avfallstjänster. SRV är Huddinge kommuns avfallshuvudman. 
  
Det finns stora oklarheter kring vad som ska gälla kring insamling av matavfall, 
tidningar och förpackningar inför och under 2021. Detta påverkar SRV:s verksamhet 
i mycket stor utsträckning. Förvaltningen förutsätter att SRV bevakar frågan noggrant 
och uppmärksammar ägarkommunerna på eventuella beslut och åtgärder som 
kommer behöva vidtas med anledning av detta. 
  
Förslaget till ny avfallstaxa för år 2021 (bilaga 1) är fokuserat på enbart de mest 
nödvändiga förändringarna, en höjning av grundavgiften och en generell 
indexreglering. Indexregleringen innebär en taxehöjning på 2,38 procent. 
Grundavgifterna för enbostadshus och flerbostadshus föreslås höjas med 10 procent 
plus indexreglering. SRV redovisar i korthet konsekvenserna av föreslagna ändringar 
och dessa bedöms som små (bilaga 2). 
 
Den föreslagna indexregleringen och höjningen av grundavgiften förefaller 
motiverade med hänsyn taget till generellt ökade kostnader, ökade volymer, ökade 
behandlingsavgifter och ökade skatter på området. 
 
Miljö- och bygglovsförvaltningen ställer sig positiv till den översyn av taxor som 
pågår inom SRV och ser fram emot en tydligare och ännu mer miljöstyrande taxa. 
Vidare är det klokt av SRV att utifrån nuvarande mycket osäkra läge och efter dialog 
med ägarna inte gå fram med alltför omfattande förändringar i taxan. 
Förvaltningen anser att det är bra att förslaget i år är en renodlad taxa. Vidare är 
förvaltningen positiv till att taxan för att sortera ut matavfall för enbostadshus är lägre 
än den för helt osorterat avfall. 
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Överläggning 
Christian Ottosson (C) och Anders Lönroth (MP) yttrar sig i ärendet innan 
överläggningen förklaras avslutad.  

 
Protokollsanteckning 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikspartiet, Kristdemokraterna och 
Huddingepartiet lämnar en protokollsanteckning. 

 
 Beslutet delges 

Kommunstyrelsen 
 



Digitala Signaturer



Protokollsanteckning

Klimat- och stadsmiljönämnden (KLN) 10 nov 2020

Ärende: Förslag till avfallstaxa 2021

Från den styrande politiska koalitionen vill vi uttrycka betydelsen av att fortsätta jobba för 
att erbjuda miljömässiga insamlingsalternativ till en rimlig kostnad. Huddinge kommun har 
flera gånger uppmärksammat SRV på frågan.

SRV har efter dialog med ägarkommunerna återkommit med ett reviderat förslag till ny 
avfallstaxa 2021. Vi välkomnar att vi därmed har ett förslag som troligen alla 
ägarkommuner kan ställa sig bakom. Bakgrunden till dialogen var att det tidigare förslaget 
innehöll en kraftigare höjning för den fastighetsnära tjänsten ”Sortera hemma”. Detta 
förslag har nu ändrats i och med detta nya förslag, och detta välkomnar vi.

Enligt tidigare beslut i samtliga ägarkommuner 2015 är inriktningen på området att 
skillnaden i pris mellan tjänsten ”Sortera hemma” och tjänsten ”Matavfallssortering” ska 
fasas ut. Det nya förslaget innebär att mellanskillnaden istället ökar, om än i mycket 
mindre omfattning än i det ursprungliga förslaget. Kommunfullmäktige beslutade senast i 
december 2019, helt i linje med nämnda inriktning, att avgiften för tjänsten Sortera 
hemma på sikt inte bör överstiga nivån för ett matavfallsabonnemang.

Utifrån ett miljöperspektiv är det positivt att insamlingen kan ske nära hushållet. 
Miljöprogrammets mål 69 (från avfallsplanen) innebär därför att 60 procent av 
enbostadshusen ska ha fastighetsnära insamling år 2020, något som ägarkommunerna idag 
är mycket långt ifrån.

För den styrande koalitionen i KLN

Christian Ottosson (C)
Nämndsordförande 
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Klimat- och stadsmiljönämnden 

Förslag till avfallstaxa för 2021 - svar på intern remiss

Förslag till beslut
1. Klimat- och stadsmiljönämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, 

daterat den 28 oktober 2020, som sitt remissvar till kommunstyrelsen.
2. Protokollet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått intern remiss 
av ”Förslag avfallstaxa 2021” från SRV återvinning AB (SRV). Avfallstaxan 
innehåller avgifter för avfallstjänster. SRV är Huddinge kommuns 
avfallshuvudman. 

Det finns stora oklarheter kring vad som ska gälla kring insamling av matavfall, 
tidningar och förpackningar inför och under 2021. Detta påverkar SRV:s 
verksamhet i mycket stor utsträckning. Förvaltningen förutsätter att SRV bevakar 
frågan noggrant och uppmärksammar ägarkommunerna på eventuella beslut och 
åtgärder som kommer behöva vidtas med anledning av detta. 

Förslaget till ny avfallstaxa för år 2021 (bilaga 1) är fokuserat på enbart de mest 
nödvändiga förändringarna, en höjning av grundavgiften och en generell 
indexreglering. Indexregleringen innebär en taxehöjning på 2,38 procent. 
Grundavgifterna för enbostadshus och flerbostadshus föreslås höjas med 10 
procent plus indexreglering. SRV redovisar i korthet konsekvenserna av 
föreslagna ändringar och dessa bedöms som små (bilaga 2). 
Den föreslagna indexregleringen och höjningen av grundavgiften förefaller 
motiverade med hänsyn taget till generellt ökade kostnader, ökade volymer, ökade 
behandlingsavgifter och ökade skatter på området. 
Miljö- och bygglovsförvaltningen ställer sig positiv till den översyn av taxor som 
pågår inom SRV och ser fram emot en tydligare och ännu mer miljöstyrande taxa. 
Vidare är det klokt av SRV att utifrån nuvarande mycket osäkra läge och efter 
dialog med ägarna inte gå fram med alltför omfattande förändringar i taxan.
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