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§ 192 2018.559 KS

Förändring av renhållningstaxan 2019
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 september § 68 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslag till förändring av renhållningstaxan 2019. Taxan
avser de avgifter som enligt 5 avd, 27 kap, 4-6 § Miljöbalken kan tas ut för hantering av
avfall. Den nya taxan föreslås gälla från 1 januari 2019.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av tekniska nämndens beslut och gör följande
bedömning.

Alingsås kommuns renhållningstaxa-taxa förändrades 2018. Till 2018 års renhållningstaxataxa gjordes en höjning av brukningsavgiften med 9%, 210 kr. Avfallsverksamheten
finansieras genom avfallstaxan och erhåller inget kommunbidrag. Taxan ska sättas utifrån
självkostnadsprincipen och den föreslagna höjningen är för att möta avfallsverksamhetens
planerade utgifter. Eventuella över- respektive underuttag ska regleras gentemot upparbetad
skuld till avfallskollektivet.

Avfallsverksamheten har haft ökade kostnader för transporter, sortering och behandling av
avfallet. Fordonsbränslet har fortsatt öka under 2018 och spås öka ytterligare 2019 vilket
innebär att åkeriverksamheten får högre kostnader.

Som underlag till tekniska nämndens beslut görs en jämförelse med den enda kommunen
(Mölndal) som är jämförbar med Alingsås och där framgår att Alingsås även efter höjningen
kommer att ha en lägre avgift. En höjning med 6 % innebär en ökad kostnad för kunderna på
153 kr per år, från 2 542 kr till 2 695 kr.

Tekniska nämnden vill höja två avgifter för att förändra beteende hos kunderna av miljö- och
arbetsmiljöskäl. Tekniska nämnden föreslår att tillägget för dragvägar höjs med 10 % och att
taxan för säckhämtningskunder (12 st) höjs med 10 %.
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KS § 192, forts 2018.559 KS
Tekniska nämnden vill införa en taxa för underjordsbehållare och därmed möjliggöra denna
tjänst för flerfamiljshus fr o m den 1 januari 2019.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att föreslagen taxa bör godkännas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018 , § 188.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Renhållningstaxa 2019 godkänns och träder i kraft den 1 januari 2019.
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