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§ 68 2018.410 TN

Förändring av renhållningstaxan 2019
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningens avfallsavdelning är en avgiftsfinansierad verksamhet som ansvarar
för kommunens avfallshantering genom insamling av hushållsavfall, drift av två
återvinningscentraler och den aktiva deponin på Bälinge. Även ambulerande insamling av
farligt avfall samt tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar ligger inom ramen för
Avfallsavdelningens ansvar.
Avfallsverksamheten har delvis finansierats med intäkter från försäljning av plats för
avfallsmassor på Bälinge deponi. Denna kvot behöver begränsas under 2019 eftersom
sluttäckning av deponicell 1 och 2 skall påbörjas under året. Begränsningen kommer
innebära minskade intäkter i förhållande till prognostiserad intäkt för 2018.
Kostnaderna för transporter, sortering och behandling av avfallet, framförallt det brännbara
avfallet, matavfallet och träavfallet har ökat markant under 2018 och kommer att hålla i sig
kommande år. Kostnaderna för fordonsbränsle har fortsatt öka under 2018 och
bränsleprognoser förutspår ökade bränslepriser även 2019 vilket innebär att
åkeriverksamheten får högre kostnader.
För att nå en ekonomi som är i balans gör förvaltningen bedömningen att renhållningstaxan
behöver höjas med 6 % från den 1 januari 2019.

Taxeförändring för förbättrad miljö-och arbetsmiljö
Enligt Alingsås kommuns Avfallsföreskrifter skall insamlingen göras på ett hälso- och
miljöriktigt sätt.
1. Alingsås har fortfarande ett fåtal (12) kunder som fortfarande använder säck för hämtning
av avfallet. Detta motverkar inte bara en god arbetsmiljö, utan motverkar också kommunens
målsättning att sortera avfallet. Eftersom ett av syftena med Renhållningstaxan är att styra
mot rätt beteende ute hos kunderna så är förvaltningens förslag att taxan för
säckhämtningskunderna höjs med 10 %.
2. Alingsås kommun har i taxan tillägg för dragväg för kunder som inte vill dra ut sina kärl
själva. Arbetsmiljöverket ställer krav på placering avfallsbehållare och dragvägars utformning
och i Alingsås kommun är kravet att Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö alltid går före
abonnenternas bekvämlighet. För att minimera risken för arbetsskador hos
hämtningspersonalen så bör taxan för dragvägar styra mot minskade dragvägar så är
förvaltningen förslag att tillägget för dragvägar höjs med 10 %.
3. Avfallsavdelningen har genom åren fått många önskemål från ägare av flerfamiljshus om
möjligheten för att kunna samla in avfallet i större behållare/underjordsbehållare för avfall.
Eftersom underjordsbehållare bidrar till en förbättrad miljö genom att minimera antalet tunga
transporter och samtidigt bidrar till en bättre arbetsmiljö för renhållningsarbetarna så är
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förvaltningens förslag att göra denna tjänst möjligt för flerfamiljshus genom att utöka taxan
med krantömmande underjordsbehållare.
Förvaltningens yttrande
Avfallsverksamheten har delvis finansierats med intäkter från försäljning av plats för
avfallsmassor på Bälinge deponi. Denna kvot behöver begränsas under 2019 för att kunna
fullfölja Länsstyrelsens beslut om start av sluttäckning på Bälinge deponi.
Kostnaderna för transporter, sortering och behandling av avfallet har ökat och så även
fordonsbränslekostnaderna.
Ovanstående sammantaget innebär att förvaltningen nu gör bedömningen att
renhållningstaxan behöver höjas med 6 % från den 1 januari 2019.
Taxeförändringarna för förbättrad miljö-och arbetsmiljö gällande säckhämtning och
dragvägar innebär en höjning av dessa tjänster på 10 %.
Taxeförändringen för underjordsbehållare innebär att denna tjänst möjliggörs för
flerfamiljshusen fr.o.m. 2019-01-01.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2018-09-18, § 41.
Beslut
Tekniska nämnden antar förslag till ny renhållningstaxa, innebärande en taxehöjning
med 6 %, och överlämnar den till Kommunfullmäktige för fastställelse att gälla från den 1
januari 2019.
Tekniska nämnden antar även förvaltningens förslag om:
 Säckhämtningstaxan höjs med 10 %
 Dragvägstillägget höjs med 10 %
 Taxan utökas med underjordsbehållare
Expedieras till
KS/KF
Beslutsunderlag
 Förslag till tekniska nämnden - Förändring av renhållningstaxan 2019
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