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§ 156 2021.393 SBN

Renhållningstaxa 2022
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadskontorets avfallsverksamhet är en avgiftsfinansierad verksamhet som
ansvarar för kommunens avfallshantering genom insamling av hushållsavfall, drift av två
återvinningscentraler och den aktiva deponin på Bälinge. Även tömning av slam från enskilda
avloppsanläggningar ligger inom ramen för Avfallsverksamhetens ansvar.
För behandling och energiåtervinning av det brännbara avfallet, d.v.s. brännbart
hushållsavfall, grovt brännbart från ÅVC och impregnerat trä så ökar kostnaderna 2022 bland
annat på grund av förbränningsskatt och utsläppsrätter.
Behandlingskostnaderna för slam och lakvatten ökar med 9,5 % och det blir även ökade
kostnader för behandling och återvinning av farligt avfall och trä.
Kostnaderna för fordonsbränsle har fortsatt öka under 2021 och bränsleprognoser förutspår
ökade bränslepriser även 2022, vilket innebär att åkeriverksamheten får högre kostnader.
Enligt Regeringsbeslut 2020-12-22 så kommer ansvaret för insamling av tidnings- och
reklampapper från årsskiftet 2022 att övergå från producenterna till kommunerna. Vad detta
innebär ekonomiskt är svårt att förutse, diskussioner pågår med producenter, Avfall Sverige
och GR. Lösning beräknas finnas på plats innan årsskiftet.
Förvaltningens förslag är en höjning av Renhållningstaxan med 8,0 %. För tjänsten
fyrfackssortering innebär det en höjning för villakund på 20 kr/månad.

Taxeförändring för ökad återvinning och förbättrad miljö
Enligt Alingsås kommuns Avfallsföreskrifter skall insamlingen göras på ett hälso- och
miljöriktigt och sorteringen ska så långt som möjligt ske vid källan.
Alingsås kommun har satt som mål att öka materialåtervinningen och har också därför
investerat i fyrfackskärl och FNI-hämtning vilket gett goda resultat. I taxa 2020 gjordes en
miljöstyrande taxehöjning vilket inneburit goda resultat med en anslutningsgrad som ökat
från strax över 60 % (2019) till 75 % (2020).
Dock var målet vid införandet en anslutningsgrad på 80 % för villhushåll. För att ha möjlighet
att nå målet så bör taxan mellan alternativen fyrfackskärl och grönt/brunt kärl differentieras
ytterligare för att styra mot målet och därigenom ytterligare öka materialåtervinningen.
Förvaltningens förslag är en höjning av hämtningsavgiften med 15 % vilket gör det
lönsammare för både kund och miljö att byta till fyrfackskärl istället. För tjänsten grönt &
brunt kärl innebär det en höjning för villakund på 31 kr/månad.
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Alingsås kommun har satt som mål att öka andelen hushållsavfall som samlats in för
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling. Målet är 50 % men vi når i dagsläget bara
43 %. En åtgärd för att öka insamlingen av matavfall är att sluta differentiera
hämtningsavgiften för insamling av grönt/brunt kärl och bara grönt kärl vid hemkompostering.
Den stora miljönyttan av matavfall görs vid gemensam rötning särskilt om både
näringsämnen och energi i form av biogas tillvaratas. Denna energi går tyvärr förlorad som
värme vid kompostering. Förslaget är därmed att hämtningsavgiften är densamma oavsett
om man hemkomposterar eller ej.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 20 september, § 155, och
föreslog enligt förvaltningens förslag följande:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att:
1. fastställa en höjning av Renhållningstaxan med 8,0 procent.
2. fastställa en höjning av hämtningsavgiften för grönt/brunt-kärl med 15,0 % för
villahushållen.
3. fastställa samma hämtningsavgift för tjänsterna grönt/brunt kärl och grönt
kärl/hemkompost.
Höjningarna gäller från och med 2022-01-01.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ändringsförslag
Björn Källhult (KD) föreslår att hämtningsavgiften för grönt/brunt-kärl för villahushållen, enligt
punkt två i förslaget, höjs med 25.0 % istället för 15.0 %.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag, med ändring i enlighet med ändringsyrkande
från Björn Källhult, ska bifallas.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut:
Förslag till ny taxa 2022 godkänns med ändring i punkt 2 enligt ändringsförslag:
 Renhållningstaxan höjs med 8%.
 Hämtningsavgiften för grönt/brunt-kärl höjs med 25,0 % för villahushållen.
 Samma hämtningsavgift ska gälla för tjänsterna grönt/brunt kärl och grönt
kärl/hemkompost.
Höjningarna gäller från och med 2022-01-01.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att att fastställa följande taxeändringar:
 Renhållningstaxan höjs med 8%.
 Hämtningsavgiften för grönt/brunt-kärl höjs med 25,0 % för villahushållen.
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Samma hämtningsavgift ska gälla för tjänsterna grönt/brunt kärl och grönt
kärl/hemkompost.
Höjningarna gäller från och med 2022-01-01.

Reservationer
John Hedlund (V) och Björn Dahlin (M) reserverar sig mot beslutet.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
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