Utlåtande Rotel V (Dnr KS 2018/968)

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
2019
Förslag från avfallsnämnden

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i enlighet med
avfallsnämndens förslag enligt bilaga till utlåtandet, fastställs att gälla från
och med den 1 januari 2019.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande.
Ärendet
Avfallsnämnden har den 7 juni 2018 beslutat om förslag till taxa för år 2019
för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Taxan föreslås gälla från och
med den 1 januari 2019.
Taxan för beredningsavfall, vilket är en blandning av osorterat matavfall
och restavfall hos verksamheter, föreslås öka med 15 %. Taxan för utsorterat
matavfall är 30 – 70 % lägre jämfört med beredningsavfall, vilket är ett stort
incitament att välja en mer miljöanpassad avfallshämtning. För drift, underhåll
och reinvestering av stationära sopsugsanläggningar med kommunalt
huvudmannaskap föreslås en avgift på 690 kronor per lägenhet och år. Separat
insamling av utsorterat matavfall föreslås fortsatt vara avgiftsfri.
Beträffande den statliga avfallsutredningen har regeringen skickat en
promemoria med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för
förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att fastighetsnära insamling
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blir huvudregel. I regeringens promemoria förtydligas att det fulla ekonomiska
ansvaret ska tas av producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem.
För att aktörerna ska få tid att anpassa sig kommer servicen på insamlingen
att höjas gradvis till år 2025 med start år 2021 då 60 % av alla
bostadsfastigheter ska omfattas. Frågan bedöms inte medföra några
konsekvenser för taxan under år 2019.
Beredning
Ärendet har initierats av avfallsnämnden och remitterats till
stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret anser att avfallsnämndens förslag till taxa för
hushållsavfall 2019, enligt bilaga till utlåtandet, uppfyller sitt syfte och föreslår
att kommunfullmäktige godkänner förslaget att gälla från den 1 januari 2019.
Mina synpunkter
Syftet med avfallstaxan är dels att täcka kostnaderna för verksamheten, dels att
fungera som ett styrmedel för att uppnå avfallshanteringens mål som de
uttrycks i avfallsplanen och andra styrdokument. Avfallsplanen ska möjliggöra
att avfallshanteringen bedrivs på ett sådant sätt att Stockholms stad bidrar till
att uppnå såväl de nationella miljökvalitetsmålen som målen i det egna
miljöprogrammet.
Stadens vision är att uppkomsten av avfall ska minska och att det avfall
som uppkommer ska tas om hand på det mest resurseffektiva sättet. Ett viktigt
mål är att öka andelen matavfall för insamling och produktion av biogas och
biogödsel.
Stockholm växer kraftigt vilket ställer allt högre krav på en tydlig och
långsiktig avfallshantering men också en fortsatt beteendeförändring hos
stockholmarna. Sedan några år har avfallstaxan differentierats för en- och
tvåfamiljshus med inriktningen att stimulera till att särskilja matavfall från
övrigt hushållsavfall. Den inriktningen befästs med avfallsnämndens förslag
till taxa för hushållsavfall för år 2019.
Användningen av taxan som ett styrmedel mot uppfyllandet av stadens mål
inom avfallsområdet ger incitament till ökad källsortering, något jag är
övertygad om är fortsatt bra för Stockholm.
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Bilaga
Avfallstaxa 2019

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i enlighet med
avfallsnämndens förslag enligt bilaga till utlåtandet, fastställs att gälla från
och med den 1 januari 2019.

Stockholm den 24 oktober 2018
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Katarina Luhr
Ulrika Gunnarsson
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Remissammanställning
Ärendet
Avfallsnämnden har den 7 juni 2018 beslutat om förslag till taxa för år 2019
för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Taxan föreslås gälla från och
med den 1 januari 2019.
Taxan för beredningsavfall, vilket är en blandning av osorterat matavfall
och restavfall hos verksamheter, föreslås öka med 15 %. Taxan för utsorterat
matavfall är 30 – 70 % lägre jämfört med beredningsavfall, vilket är ett stort
incitament att välja en mer miljöanpassad avfallshämtning. För drift, underhåll
och reinvestering av stationära sopsugsanläggningar med kommunalt
huvudmannaskap föreslås en avgift på 690 kronor per lägenhet och år. Separat
insamling av utsorterat matavfall föreslås fortsatt vara avgiftsfri.
Beträffande den statliga avfallsutredningen har regeringen skickat en
promemoria med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för
förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att fastighetsnära insamling
blir huvudregel. I regeringens promemoria förtydligas att det fulla ekonomiska
ansvaret ska tas av producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem.
För att aktörerna ska få tid att anpassa sig kommer servicen på insamlingen
att höjas gradvis till år 2025 med start år 2021 då 60 % av alla
bostadsfastigheter ska omfattas. Frågan bedöms inte medföra några
konsekvenser för taxan under år 2019.
Avfallsnämnden
Avfallsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 juni 2018 följande.
Att godkänna förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall 2019 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt att överlämna
förslaget till kommunfullmäktige för beslut.
Avfallsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
För att täcka stadens kostnader för avfallshantering under år 2019 föreslås ett taxeuttag
på 582,9 mnkr, vilket motsvarar en ökning av med 1,8 % jämfört med budgeterat uttag
år 2018. Taxeuttaget är 4,9 mnkr högre jämfört med flerårsplan 2019. För slam och
fettslam uppgår taxeuttaget till 27,0 mnkr, vilket är i paritet med flerårsplan 2019.
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I en- och tvåfamiljshus föreslås att grundavgiften och hämtningsavgifterna höjs.
Förslagen innebär att snittkostnaden vid hämtning var 4:e vecka ökas från 1 030 till 1
040 kr/år (1 %), vid hämtning varannan vecka ökas från 1 610 till 1 645 kr/år (2 %)
och vid varje veckas hämtning ökas från 2 780 till 2 890 kr/år (4 %). Separat insamling
av utsorterat matavfall föreslås fortsatt vara avgiftsfri.
Taxan för beredningsavfall, vilket är en blandning av osorterat matavfall och
restavfall hos verksamheter, föreslås öka med 15 %. Taxan för utsorterat matavfall är
30 – 70 % lägre jämfört med beredningsavfall, vilket är ett stort incitament att välja en
mer miljöanpassad avfallshämtning.
För drift, underhåll och reinvestering av stationär sopsugsanläggningar med
kommunalt huvudmannaskap föreslås en avgift på 690 kronor per lägenhet och år.

Beredning
Ärendet har initierats av avfallsnämnden och remitterats till
stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Av stadens budget framgår att Stockholm Vatten och Avfall AB har i uppdrag att
samla in, transportera, återvinna och bortskaffa avfall samt bidra till en effektivare
avfallshantering och öka tillgången på biogas i regionen. Stadens vision är att allt
avfall ska tas om hand på det mest resurseffektiva sättet. Ett viktigt mål för
verksamhetsområdet är att öka andelen matavfall för insamling och produktion av
biogas. Sedan några år har avfallstaxan differentierats med inriktningen att stimulera
till att särskilja matavfall från övrigt hushållsavfall. Stadsledningskontoret anser att
denna inriktning befästs med avfallsnämndens förslag till taxa för avfall 2019.
Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens förslag till avgift för
sopsugsanläggningar omfattar driften av anläggningar. Därtill ska en anslutningsavgift
finansiera utbyggnaden av sopsugsanläggningar.
Av kommunfullmäktiges beslut om kommunalt ansvar för sopsugsanläggningar
framgår att antalet lägenheter i områden där staden har ställt krav på sopsugssystem
och som är färdigbyggda eller nästan färdigbyggda uppgår till cirka 15 000.
Avfallsnämnden uppger att prognosen för antalet lägenheter som förväntas beröras av
driftavgift för sopsugssystem under 2019 uppgår till cirka 3 000.
Stadsledningskontoret konstaterar att syftet med taxan är dels att täcka kostnaderna
för verksamheten, dels att fungera som ett styrmedel för att uppnå avfallshanteringens
mål som de uttrycks i avfallsplanen och andra styrdokument.
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Stadsledningskontoret konstaterar att utfallen 2017 för de basnyckeltal som är
fastställda av kommunfullmäktige för avfallsverksamheten i stor utsträckning har
uppvisat en positiv utveckling jämfört med 2016. Exempelvis har den insamlade
mängden hushållsavfall minskat från 248 till 235 kilogram per invånare. Även
kostnaden för avfallsinsamlingen minskade något. Därmed blev kostnaden per
kilogram insamlat hushållsavfall oförändrat 35 öre. Mängden biologiskt avfall ökade
från 17,5 till 18,4 kilogram per invånare. Med den föreslagna taxan bedömer
stadsledningskontoret att det finns anledning att förvänta sig en fortsatt positiv trend
för basnyckeltalens utveckling.
Stadsledningskontoret har i samband med tidigare taxeärenden uppmärksammat att
de administrativa kostnaderna har haft en ökande trend. Stadsledningskontoret noterar
att även detta år ökar kostnaderna för administration och anser att Stockholm Avfall
AB:s styrelse bör överväga att vidta åtgärder för att förhindra en fortsatt likartad
utveckling.
Stadsledningskontoret anser att avfallsnämndens förslag till taxa för hushållsavfall
2019, enligt bilaga 1, uppfyller sitt syfte och föreslår därför att kommunfullmäktige
godkänner förslaget, gälla från och med den 1 januari 2019.
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