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Förslag till ny renhållningstaxa 2020
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 ambulerande insamling av
farligt avfall samt tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar ligger inom ramen för
Avfallsverksamhetens ansvar.
Kostnaderna för transporter, sortering och behandling av avfallet, framförallt det brännbara
avfallet, matavfallet och träavfallet har ökat markant under 2019 och kommer att hålla i sig
kommande år.
Behandlingspriserna för brännbart avfall (hushållsavfall, grovt brännbart, sängar) har ökat
med upp till 49 %, från 478 kr/ton till 945 kr/ton, vilket ger en kostnadsökning på 2 750 tkr per
år.
Behandlingspriserna för gips har ökat med 40 %, från 600 kr/ton till 1 000 kr/ton, vilket ger en
kostnadsökning på 200 tkr per år.
Matavfallet är ute på upphandling men marknadspriset inkl. transport är liknande det för
brännbart hushållsavfall vilket innebär en kostnadsökning på cirka 500 tkr per år.
Totalt ökade behandlingskostnader på cirka 3 500 tkr per år.
I regeringens nya budget föreslås en förbränningsskatt på avfall a´ 75 kr/ton fr.o.m april
2020, vilket skulle innebära en kostnadsökning på ytterligare 600 tkr per år.
Kostnaderna för fordonsbränsle har fortsatt öka under 2019 och bränsleprognoser förutspår
ökade bränslepriser även 2020 vilket innebär att åkeriverksamheten får högre kostnader.
Under 2019 har volymerna av förorenad jord varit lägre än budgetetrat vilket innebär att
Avfallskollektivet har en skuld till staden på cirka 2 200 tkr.
Avfallsverksamheten har under åren varit underfinansierad och delvis finansierats med
intäkter från försäljning av plats för deponimassor på Bälinge deponi. Denna finansiering bör
fasas ut med start 2021 eftersom deponin i vissa delar skall börja sluttäckas. Det innebär att
verksamheten framöver helt skall finansieras via renhållningstaxan.

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 tjänsten säckhämtning
tas bort från Renhållningstaxan fr.o.m. 2020 eftersom andra kärllösningar finnes.

2. Alingsås kommun har satt som mål att öka materialåtervinningen och har också därför
investerat i fyrfackskärl och FNI-hämtning vilket gett goda resultat. Dock så har
anslutningsgraden stagnerat på strax över 60 % och målet vid införandet var 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 80 % anslutningsgrad och
därigenom öka materialåtervinningen. Förvaltningens förslag är en höjning med 10 %
förutom den generella höjningen på 11 %.

Förvaltningens yttrande
Ovanstående sammantaget innebär att förvaltningen gör bedömningen att för att nå en
ekonomi som är i balans behöver Renhållningstaxan höjas med 11 % från den 1 januari
2020.
Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska bedömningen görs i ärendebeskrivningen.
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny renhållningstaxa,
innebärande en taxehöjning med 11 % att gälla från den 1 januari 2020.
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner även förvaltningens förslag om att:



Säckhämtningstaxan avskaffas.
Taxan för grönt/brunt-kärl höjs med ytterligare 10 % för villahushållen.

3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny
renhållningstaxa, innebärande en taxehöjning med 11 %, samt förslag om att
säckhämtningstaxan och taxan för grön/brunt kärl höjs med ytterligare 10 % för
villahushållen, att gälla från den 1 januari 2020.
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